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Voorwoord
Ja, daar is-t-ie dan, de nieuwe Gardi!
Begint de naam al een beetje te beklijven bij jullie?
Marion Kuin heeft deze naam dus bedacht en het is een samentrekking van Garoon Digitaal.
We hadden aan de bedenker een prijs beloofd, en Marianne Huikeshoven heeft ons verblijd met
leuke zelfgemaakte schaaltjes (zie foto). Deze liggen voor je klaar, Marion!
Ondertussen zijn we weer heerlijk live aan het
dansen en hebben we zelfs alweer een workshop
gehad (waarover meer in deze Gardi) en hadden we
voor de voorjaarsvakantie een heerlijke
doordans/verzoekjesavond waarop gouwe ouwe én
nieuwe dansen werden gedaan.
Misschien kunnen we binnenkort weer parendansen
doen zodat alles weer helemaal terug is bij vroeger?
Als redactie is het heel stimulerend om af en toe
een enthousiaste reactie/bedankje van jullie te
ontvangen, zoals deze bv.:
-Bedankt voor de fijne Gardi , een leuke naam voor
een leuk digitaal blad. Ik heb met veel plezier op
deze sombere maandag deze versie gelezen en
verheug me op de volgende. Vriendelijke groeten
Rineke Diemel.
-Wat hebben jullie er weer een heerlijk leesblad van
gemaakt! Het is net een soort schoolkrant, ik zit
ervan te smullen! En dan heb ik de recepten nog niet eens gemaakt... :)
Hoe komen jullie aan die SCHATTIGE foto van die beeldjes met die peuters? Wat een geweldige
foto is dat, daar kan ik uren naar kijken!
Ook al was ie nu wat later dan jullie gepland hadden, van mij mogen jullie dit werk nog heel lang
doen! Weer heel hartelijk bedankt voor dit fijne leesuurtje! Groet, Milka
Tja, om Milka’s vraag maar even te beantwoorden: op facebook verschijnen vaak leuke foto’s en
spreuken over dans die we dan verzamelen en die je ooit in een Gardi zult aantreffen.
Zie je zelf ook ergens iets leuks, stuur het ons dan gerust door!
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Voor het voorstelrondje hebben we diverse mensen gevraagd, maar het is voor dit nummer niet
gelukt om een daadwerkelijke bijdrage te krijgen. Lijkt het jezelf leuk om je een keer nader voor te
stellen, laat het ons dan weten, dan zetten we je op de lijst om te benaderen!
Verder vind je in dit nummer weer een bijdrage van het bestuur, van onze dansleiding, een
verslagje van Ada van een midweek in ‘de Bosbeek’ en een oproepje van Marianne voor de rubriek
‘Gevraagd/aangeboden’.
We wensen iedereen weer heel veel leesplezier toe en verheugen ons op jullie bijdragen van het
volgende nummer dat omstreeks 6 mei (o, wat klinkt dat heerlijk lente-achtig!) zal verschijnen.
Hartelijke groet,
De redactie: Judith Kamerbeek en Damayanti van der Velden

Van het bestuur
Beste Garooners,
Nadat we weer een lockdown gehad hebben mochten we in week 3 weer gaan dansen in de
Velder en Het Kernhuis. Tijdens de lockdown hebben we onze conditie en kennis op peil kunnen
houden met de filmpjes van Judith .
Maar wat was het fijn dat we weer mét elkaar konden dansen.
Inmiddels hebben we ook een workshop gehad van Roberto Bagnoli. Een zeer geslaagde avond
met grote opkomst. Ook van de plusgroep waren een aantal leden aanwezig.
Roberto heeft ons 5 dansen aangeleerd. Drie vóór de pauze en twee wat intensievere dansen na
de pauze.
Roberto gaf les in het Engels maar was goed te volgen en hij deed alles duidelijk voor.
In november is er op de ALV gevraagd of de ledenlijst voor iedereen beschikbaar kan zijn. Leden
moeten toestemming geven om naast de naam óók het email adres te mogen vermelden.
Inge heeft een enquête aan alle leden gestuurd waarin een ieder zijn voorkeur kon aangeven.
27 leden hebben deze ingevuld en dat wordt in de ledenlijst verwerkt. Zij die niet gereageerd
hebben worden alleen met naam vermeld.
Ook is er een enquête geweest over het dansen, losse handen of vast. Deze is nu wat achterhaald
omdat vanaf 26 februari de maatregelen bijna allemaal zijn vervallen.
Na de voorjaarsvakantie mogen we weer vast dansen maar niet iedereen zal dat willen en dus
bieden we de mogelijkheid om zowel los als vast te dansen.
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Als laatste een vraag aan de leden van de donderdag. Zouden er, indien mogelijk wat mensen iets
eerder aanwezig kunnen zijn (+/_ 19..30 uur), om te helpen met de zaal leeg maken zodat het niet
altijd op dezelfde mensen neerkomt. Ook na afloop graag wat hulp om alles weer op zijn plaats te
zetten.
Rest mij de hoop uit te spreken dat we het seizoen uit kunnen dansen zonder opgelegde corona
maatregelen en ook wens ik iedereen veel dansplezier.
Namens het bestuur,
Thea Lammers
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Vanuit de dansleiding
Hallo dansers van Garoon,
Tijdens de workshop van Roberto Bagnoli hebben we vier nieuwe dansen geleerd. Eén van die
dansen is al op beide groepen gedaan, namelijk "Oğlan oğlan".
De naam spreek je uit zonder de ‘g’ , dus ‘Ollan ollan’.

De dans komt uit Turkije, en is gemaakt op een bekend lied.
Hieronder de tekst van het lied, waarin voor de verandering eens een jongen wordt bezongen.
Groetjes, Judith

Oğlan oğlan
Oğlan oğlan kalk gidelim
sigaranı fenerini yak gidelim ne güzel oğlan babası çoban
Oğlanın elinde lüver belinde
oğlan çıkmış pencereye fesi elinde
ne güzel oğlan yanasın oğlan
Oğlan oğlan boynuma dolan
kolum sana yastık saçlarım yorgan ne güzel oğlan yanasın oğlan
Jongen, jongen
Laten we je sigaret en lantaarn opsteken,
Laten we gaan
Wat een knappe jongen, wiens vader een herder is
In de handen van de jongen,
Zit het pistool aan de riem
De jongen staat bij het raam,
Hij houdt zijn fez vast
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Wat een knappe jongen,
Ik hoop dat je ontvlamt
Jongen jongen jongen,
Gooi je handen om mijn nek
Mijn armen zijn een kussen,
Mijn haar is een dekbed voor jou
Wat een knappe jongen,
Hoop dat je ontvlamt jongen
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Mărțișor
Precies op 1 maart ontvingen wij een mărțișor van onze vrienden uit Roemenië. Elk jaar ontvangen
wij er een en elk jaar zijn ze weer anders. Alleen het rood-witte koordje zit er altijd aan. Inmiddels
hebben we al een hele voorraad, hoewel we niet alles bewaren. Ze vieren het begin van de lente.
Hoewel…. Dit jaar sneeuwde het op die dag, dus de lente liet nog even op zich wachten. Op
internet vond ik een beschrijving van die traditie en vond ik het leuk om dat met jullie te delen.
Ada Feenstra

Mărțișor is een oude traditie die elk jaar op 1 maart in heel Roemenië wordt gevierd. De naam
Mărțișor is een verkleinwoord van maart (Martie in het Roemeens). Er wordt aangenomen dat de
persoon die de rood-witte string draagt, een voorspoedig en gezond jaar zal hebben.
Nog niet zo lang geleden, op het platteland, vierden mensen de
Martisor door een rood-wit koord aan de poort, het raam, de
veehoorn en de schuur te hangen om te beschermen tegen boze
geesten en om de regeneratieve kracht van de natuur op te roepen.
In Oost-Roemenië( Moldavie en
Bucovina) werd het rood-witte koord
aangevuld met een kleine gouden of
zilveren munt. Na twaalf dagen de munt
te hebben gedragen, kochten de vrouwen
er verse kaas mee in de hoop dat hun
huid het hele jaar gezond en mooi zou
zijn.
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Volgens archeologisch onderzoek traceert de Mărțișor zijn geschiedenis meer dan 8.000 jaar
geleden. Sommige etnologen geloven dat het Mărțișor-feest een Romeinse oorsprong heeft,
anderen ondersteunen de theorie dat het een oude Dacische traditie is. In het oude Rome werd
nieuwjaar gevierd op 1 maart. Maart ('Martius') werd genoemd ter ere van de god Mars. Mars was
niet alleen de god van de oorlog, maar ook de god van de landbouw, die bijdraagt aan de
wedergeboorte van de vegetatie. De Daciers vierden ook het nieuwe jaar op de eerste dag van
maart. Aan dit evenement werden uitgebreide lentefeesten gewijd.
Vroeger werden Mărțișor gemaakt van kleine rivierkiezels, gekleurd in wit en rood, geregen aan
een draad en om de nek gedragen. Ze werden gedragen, om geluk en mooi weer te brengen,
vanaf 1 maart tot de eerste bomen zouden bloeien. Toen de eerste bomen bloeiden, werden de
Mărțișor aan boomtakken opgehangen.
Tegenwoordig, op 1 maart, kopen Roemenen zijdeachtige rood-witte draden (șnur) vastgebonden
in een strik waaraan een klein sieraad is bevestigd en bieden ze aan hun (vrouwelijke)
familieleden, vrienden en collega's aan om vriendschap, respect of bewondering te tonen.

Even niet voorstellen …
Terwijl de coronaregels stuk voor stuk opgeheven werden
had iedereen wel wat anders te doen dan een "even
voorstellen" stukje te schrijven voor Gardi. We hopen dat
die regels wegblijven en dat er volgende keer wel iemand
van de gevraagden wat tijd en inspiratie heeft.
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Midweek dansplezier in Bennekom
Midweek Internationaal “met een Balkan tintje” van
25 t/m 28 januari 2022 - zo werd de midweek in het
Nivonhuis De Bosbeek in Bennekom aangekondigd,
waar Irene en ik ons voor inschreven. De
dansleiders zouden zijn: Jaap Leegwater, die vooral
gevraagd was voor “een tikje Bulgaars” en Mea
Nordenfelt, een Zweedse dansleidster, die
Internationaal dansen zou geven.
We waren heel blij, dat er na 14 januari wat
versoepelingen uit de lockdown kwamen en dat
daardoor de midweek door kon gaan. Groen licht
dus. Fijn ook voor Hora Travel (Giel en Karin
Herben), die de midweek al twee keer eerder uit
hadden moeten stellen vanwege de
coronamaatregelen.
Giel en Karin dachten dat alles goed doorgesproken
was en dat ze klaar waren voor de midweek, maar 5
dagen voor de 25e kregen ze bericht van Mea
Nordenfelt dat ze het niet zag zitten om vanuit
Zweden naar Nederland te komen. Niet lang daarna
meldde Jaap Leegwater zich ook af. Het waren
hectische dagen voor Giel en Karin, maar ze
slaagden er op tijd in om vervanging te vinden.
Marlies Juffermans wilde komen en Bep Kleinheerenbrink en Marian Kamminga wilden samen ook
een groep leiden. De derde dansleider werd Giel Herben. De midweek kon doorgaan, maar voor
de organisatie waren de dagen ervoor nogal hectisch geweest. Daar kan ik me alles bij voorstellen.
Met ongeveer 45 dansers uit verschillende delen van Nederland hebben we die dagen gezellige en
fijne workshops gehad, heerlijk gegeten (er is een voortreffelijke keukenploeg) en leuke/mooie
dansen geleerd. Marlies had bijvoorbeeld een heel bijzondere dans uit Oezbekistan. Bep en
Marian wisselden elkaar af en hadden leuke dansen uitgezocht. En Giel had ook een gevarieerd
programma. We hadden
steeds 3 zalen tot onze
beschikking dus was de
groep waarin je danste
niet groter dan ongeveer
15 personen. De
workshops waren ‘s
morgens en ‘s avonds was
er elke avond bal
(verzoekjes + herhalen
aangeleerde dansen). `s
Middags was er vaak een
alternatief programma of
je kon je middag zelf
gebruiken voor een
wandeling, een boek
lezen of een puzzel
maken enz.
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Wat de alternatieve
programma’s betreft was er
keuze genoeg. Marlies heeft
op een middag een aantal
liefhebbers klaargestoomd
voor een optreden uit de
musical Grease. De
voorstelling werd `s avonds
vol enthousiasme getoond
aan al diegenen die zich niet
aan dit experiment hadden
gewaagd. Marlies heeft ook
een bodypercussieworkshop gegeven. Daar
hebben een aantal mensen
met veel plezier hun best op
gedaan. Zolang iedereen
hetzelfde deed, ging het
nog wel, maar als je in 4
groepen wordt verdeeld en iedereen wat anders doet, dan is dat toch wel een uitdaging. Wat het
zitdansen betreft; ik dacht dat het niet zo uitdagend zou zijn, maar Marian deed het geweldig, had
leuke muziek en zette ons flink aan het werk. Het was gewoon vermoeiend!
Donderdagavond was de laatste avond van onze midweek en het orkest Van Hotnaher speelde
tijdens de maaltijd leuke muziek met meezingers en `s avonds verzorgden zij de muziek. Niets
leuker dan dansen op livemuziek. NB. Het orkest Van Hotnaher is met Garoon mee geweest naar
Hongarije in 2004. Toen we nog naar buitenlandse festivals gingen!
Als er weer een volgende midweek komt, ga ik er zeker naar toe. De organisatoren waren nog wat
afwachtend met het vermelden van een nieuwe datum, vanwege virussen en maatregelen. Laten
we hopen, dat dat nu wat achter ons ligt.
Ada Feenstra (ook namens Irene)
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Workshop van Roberto Bagnoli

Na een tip van Kees dat Roberto Bagnoli beschikbaar
was voor workshops in Nederland was het bestuur
meteen daarmee aan de slag gegaan en zo hadden we
ineens een workshop, op donderdag 10 februari. Nog
niet als vanouds - zonder mensen van buiten Garoon,
maar wel lekker druk met deelnemers van de dinsdagen de donderdaggroepen. Een "officieel" verslag is
niet geschreven, maar wel zijn de dansen gefilmd
(alléén voor Garoon-leden - Marjo heeft ze al
gemaild), en zijn er foto's gemaakt.
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Gezocht/aangeboden
Gevraagd: gestempelde postzegels en/of frankeerstroken
Vandaag heb ik kaartjes zitten maken, o.a. eentje voor Ria Burgwal. Toen ik de postzegel aan het
plakken was, bedacht ik dat ik wel een oproep kon maken voor de volgende Gardi.
Ik spaar postzegels. Het is lastig om aan nieuwe gestempelde postzegels te komen. Je hebt er heel
wat nodig als je ziet wat er aan postzegels uitkomt elk jaar, alleen al van Nederland.
Er wordt weinig post meer ontvangen en dan zijn het nog vaak enveloppen met
port betaald. Familie, vrienden en kennissen heb ik al ingeschakeld om postzegels
voor mij te bewaren.
Dus als jullie kaarten en/of brieven krijgen met een postzegel, binnen- of buitenland
en je er toch niets mee doet, zou je hem dan voor mij willen bewaren.
Elke postzegel is welkom. Het maakt niet uit wat er op staat, ik
selecteer de zegels zelf wel uit. Frankeerstroken zijn ook welkom.
Marianne Huikeshoven
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Kindervolksdans
Het bestuur kreeg de vraag van een school die een landenproject deden en hier volksdansen uit
verschillende landen in wilden betrekken. Ik was heel blij dat deze vraag naar mij werd
doorgestuurd, omdat ik me al sinds de PABO in kinderdansen verdiep en les heb gegeven op
scholen, naschoolse opvang, kinderkampen en een tijdlang de kinderdansgroep van Garoon heb
geleid.
Het contact met de leerkracht
resulteerde in 2 middagen
dansen met groep 7 en 8. We
zouden naar een opvoering
toewerken, dus de dansen
moesten daarvoor ook een
beetje geschikt zijn!
Van te voren had ik wat
mogelijke dansen uitgezocht,
maar ik vind het altijd fijn om
me af te kunnen stemmen op
de groep, dus er lag nog niets
vast.
De school beschikte over een prachtige, ruime aula op de tussenverdieping van de school gelegen.
Af en toe kwamen er mensen van andere verdiepingen meekijken toen de vrolijke dansmuziek
door de school klonk!

De kinderen hadden geen volksdanservaring, maar pikten de dansen heel snel op! Geen gevraag
naar de volgorde van figuren, maar vooral leren van kijken en nadoen. Daarnaast boden de
hulpteksten heel veel steun en werden die algauw luidkeels meegezongen: stamp en ene-twee,
naar binnen toe en terug, etc. Natuurlijk leverde het handen vasthouden en dansen in paren even
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wat protest op tussen jongens/meisjes van deze leeftijd, maar ze pasten zich allemaal goed aan en
deden enthousiast (soms iets té!) mee, terwijl de juf en ik hier en daar ertussen gingen staan en
aanwijzingen gaven.
De kinderen leerden vier dansen in één uur.
Het programma van groep 7 bestond uit:
• A caminho de Viseu (Portugal)
• Oy tsvetoy kalina (Rusland)
• Djacko kolo(vm. Joego-Slavië)
• Kulsko choro (Bulgarije)
En het programma voor groep 8:
• Pinon pinon (Spanje)
• Oj maju maju (Rusland)
• Pera stous pera kambous (Griekenland)
• Good old days (Amerika)
Toen ik de tweede middag aankwam, werd ik al blij begroet door meisjes die "zó'n zin hadden om
te dansen" en een jongen die meteen wat danspasjes maakte, dat ik er meteen weer ook blij van
werd!
Enthousiast gingen we verder met de puntje op de i te zetten om een mooie uitvoering te kunnen
presenteren en we sloten af met de rustige zitdans ‘Pupu Hinuihinu’ uit de Stille Zuidzee, waarbij
de kinderen met schelpen tegen elkaar aan tikken.
Uiteindelijk werd het geloof ik alleen een optreden voor andere klassen en niet voor de ouders,
maar het was erg leuk om te doen.
Als ze interesse hebben, geef ik nog een workshop kindervolksdans aan de leerkrachten, zodat die
weer even vooruit kunnen!
I.v.m. de privacy kan ik alleen wat foto’s van filmpjes delen waarop de gezichten onherkenbaar zijn
gemaakt, maar ik hoop dat jullie het plezier eraan aflezen!
Damayanti van der Velden
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Recepten met en zonder poespas
Snelle kipcurry met sperziebonen en bleekselderij
Serveren met rijst of gekookte aardappelen, ook lekker als koude lunch. Kan opgewarmd en
ingevroren worden.
Ingrediënten voor 2 porties:
1 eetlepel roomboter
300 gram kipfiletbokjes (of 2 kipfilets in blokjes)
1 blokje kippenbouillon
1 kleine (of halve) zoete ui in ringen
1 eetlepel kerrie (of meer)
200 ml kokosmelk
6 stengels bleekselderij in schijfjes
200 gram diepvries sperzieboontjes, gebroken (vers kan ook)
100 gram spinaziebladeren (heel)
zout en peper naar smaak
Bereiding:
1. Verwarm de roomboter in een kleine wok of braadpan en bak de ui in een paar minuten glazig,
roer dan de kerriepoeder erdoor.
2. Zet het vuur hoog, laat de pan goed heet worden, voeg de kipblokjes toe en bak ze tot ze gaan
kleuren terwijl je ze goed omschept, zet het vuur weer wat lager.
3. Voeg de kokosmelk toe, verkruimel het bouillonblokje erover en roer door.
4. Voeg nu de bleekselderij en de sperziebonen toe en laat circa 6 minuten pruttelen op een lager
vuur, tot de groentes beetgaar zijn (let op: verse boontjes hebben langer nodig om te garen!).
5. Is de saus te dik voeg dan een scheutje water toe, is de saus te dun laat dan even inbinden op
hoog vuur terwijl je roert.
6. Breng op smaak met zout en peper.
7. Roer de spinaziebladen door de currie, warm even mee en serveer direct.
Eet smakelijk!
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Agenda
Grieks dansen
Iedere laatste zondag van de maand is er een Griekse dansmiddag in de Broekakker in Bennekom
van 14.00 tot 16.30 uur.
Er worden eenvoudige kringdansen gedaan van verschillende streken en eilanden van
Griekenland. De leiding is in handen van Anna.
27 februari was de eerste dansmiddag.. Omdat ik zo dichtbij woon, ben ik daar naar toe gegaan.
Ze begon met een Miserlou, maar op andere muziek. Namen van de andere dansen weet ik niet
meer.
In de pauze hapjes en drankjes.
Entree €6,inlichtingen bij Irene

"Miekatoen" dansagenda van midden - en zuid Nederland
De uitgebreide danskalender van Miekatoen 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).

Puzzelen! Gaten dichten
Achter elke oranje vlek in dit gedicht zit een letter verstopt, vul die letter in in het vakje of de
vakjes met het zelfde cijfer als dat wat op de vlek staat. Alle 13 goed? Dan zie je een zinnetje. Dat
zinnetje is je oplossing van deze puzzel.
.
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Stuur je oplossing naar garoondig@gmail.com
Onder de goede inzenders verloten we een setje huisje-hangers,
door Marianne gemaakt!

Oplossingen en prijs voor de raadselmoppen van januari
Hieronder de raadsels van vorige keer nog eens, nu met de antwoorden erbij.
Milka heeft de raadsel-prijs gewonnen: een blikje met onbekende
inhoud, wat zaadjes van onbekende bloemen, en theezakjes met
onbekende inhoud met daaraan nieuwe vragen! wees gerust Milka, er zit
niets illegaals in

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
Garoon Whatsappgroep Damayanti van der Velden
Correspondentieadres Garoon:
Kopij voor Gardi sturen naar:

bestuur@garoon.nl
www.garoon.nl
0318 543990
0317 619771
0318 623612
0318 642392
06 15964730
06 49841338
0318 641165
06-38539190
Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede
garoondig@gmail.com

Tot slot…
Gardi gaat door met de gewoonte van DIG: iets later dan gehoopt maar daardoor wel met wat
"nakomertjes" erin! We hopen dat het het wachten waard was, Judith K. en Damayanti
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