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Dit is Nieuwsbrief nr.2 (mei) van seizoen 2019/2020 van Dansvereniging Debka uit Zwolle. Informatie 
over Debka is te verkrijgen bij Boukelien Akkerman  0522-255224 of via de website van Debka: 
www.debkazwolle.wordpress.com 
 
Wil je iets kwijt aan het bestuur: Debkazwollemail@gmail.com  
Contributie op bankrekening: NL61  INGB   0003   5276   85, ten name van Vereniging Debka. 
 

 
 
  
 
In deze Nieuwsbrief 
 

• Van het bestuur (Ingrid) 
• Van de penningmeester(Boukelien) 
• Kerstbal (Loekie) 

 
 
 
 
Agenda 
 
Wegens alle corona maatregelen kunnen  
we geen activiteiten plannen. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Beste dansers, 
 
Ik weet niet hoe het jullie is vergaan, maar 
ik vond het een heel raar einde van het 
seizoen. We waren nog volop bezig en in 
eens was het over. Samen dansen bleek 
niet meer mogelijk, we stonden letterlijk 
stil. Hopelijk is iedereen wel weer alleen in 
beweging gekomen, maar samen dansen 
lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. We 
gaan er wel vanuit dat dit na de 
zomervakantie weer mogelijk zal zijn en 
daar bereiden we ons ook op voor.   
We zijn opzoek naar een opvolger/ster 
voor Matthijs en het ziet er naar uit dat dit 
wel gaat lukken. Heel waarschijnlijk wordt 
het Iris Hoop die weer in het land is en 
waar velen van ons goede herinneringen 
aan hebben. 
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We zullen proberen om een goede manier 
te vinden om de gemiste lessen te 
compenseren. Al gaat de zaalhuur 
natuurlijk wel door.  
 
Deze nieuwsbrief is de laatste die door 
Leny wordt gemaakt. Leny, hartelijk dank 
voor de vele jaren dat jij de Nieuwsbrief 
hebt gemaakt, mooi gelay-out, illustraties 
hebt toegevoegd en gezorgd dat hij goed 
leesbaar was en er mooi uitzag.  
Anke, fijn dat jij hebt aangeboden dit over 
te nemen. We hebben er alle vertrouwen 
in dat jij op jouw manier ook een mooie 
Nieuwsbrief zult maken.  
 

 
Verder wil ik niet meer elke donderdag-
avond de thee zetten.  
Wie wil dit van mij overnemen? Of gaat de 
voorkeur uit naar een toerbeurtsysteem: 
dat de afwassers ook de thee zetten? Laat 
het weten. In elk geval zal ik het in het 
komende seizoen niet meer elke 
donderdag doen.  
 
We hebben in overleg met Pauline 
besloten dat het volgend seizoen start 
zoals we dit seizoen helaas hebben 
moeten stoppen: dus op donderdagavond 
van 19.15 tot 20.00 u de beginners, van 
20.00-21.00 u groep 1 en van 21.00-21.30 
groep 2. De pauze is rond 21.00 u en 
houden we tamelijk kort om het niet al te 
laat te maken. Het blijkt dat veel mensen 
niet veel later dan 21.30 u willen eindigen. 
Het streven is (als corona dat toestaat) om 
op 1 en 3 september 2020 weer te starten 
met de lessen.  
 

 
Eerst allemaal handen wassen? 
 

En we willen zo mogelijk halverwege het 
seizoen weer nieuwe leden werven zodat 
we in januari weer met een nieuwe 
kennismakingscursus en beginnersgroep 
kunnen beginnen.  
 
Zet alvast in je agenda: start 
volksdansen op dinsdag 1 september 
2020 en donderdag 3 september 2020 
datum.  
 
Blijf gezond en tot ziens, 
Ingrid Snels, namens het hele bestuur. 
 
 
 

 
 
 
Afscheid Matthijs 
We zullen op gepast wijze nog afscheid 
nemen van Matthijs, want op deze corona 
wijze weggaan is wel heel raar. Zie 
hiervoor ook de mail. 
 

 
 
 
Bericht van de penningmeester. 
 
Mijn laatste bericht per mail aan jullie ging 
over de Les- Stop vanwege de Corona 
richtlijnen. Daarbij vroeg ik jullie te 
reageren: wat te doen met het te veel 
betaalde lesgeld? Hartelijk dank voor jullie 
reacties daarop. In het kort komt het erop 
neer, dat reeds betaald lesgeld niet retour 
hoeft. De lessen zelf worden enorm 
gemist. Het lijkt niet correct om, met het 
oog op het afgebroken seizoen en bij de 
onzekerheden die er nu zijn, de contributie 
maar bij het oude te laten. Daarom kreeg 
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ik als penningmeester de taak, om naar de 
nieuwe contributie te kijken. 
Allereerst willen we (het bestuur) dat de 
dansen die wel zijn aangeleerd, ook te 
doen zijn bij iedereen thuis. Op die manier 
is er wel een afronding van het seizoen. 
Daarvoor is muziek nodig. Saskia, Matthijs 
en Pauline willen de muziek aanbieden via 
We Transfer.  Dus dat gaan jullie 
binnenkort zien (of hebben dit al gehad). 
Voor degene die de muziek ook graag op 
CD wil, vragen we jullie een mailtje te 
sturen aan mij (Mijn WhatsApp kan ik niet 
meer gebruiken helaas). Ik zal er dan voor 
zorgen dat de CD bij jou thuiskomt.  Voor 
1 juni ronden we dit af. De dansleiders 
worden wel betaald voor deze CD en We 
Transfer werkzaamheden.  
Mail naar Debkazwollemail@gmail.com of 
naar Boukelien.ellen@kpnmail.nl als je de 
muziek- CD van jouw lesuur wilt 
ontvangen. 
 
Het afgelopen seizoen was te kort. Er 
werden toch 21 van de 30 lessen 
gegeven. De zaalhuur is grotendeels 
stopgezet (door gunstig contact met de 
verhuurder). De dansleiders krijgen geen 
uren uitbetaald omdat ze geen lesgeven. 
Via de CD-actie (zie boven) kunnen ze 
nog wat bijverdienen. 
We gaan voor het komende seizoen er nu 
wel vanuit, dat er weer 30 lessen worden 
gegeven. De nieuwe RIVM-richtlijnen 
(voor zaalsporters) moeten we echter 
afwachten. Ook kijken we samen met de 
dansleiding hoe we de danslessen 
komend jaar moeten inrichten in de 
nieuwe Anderhalve meter samenlevering.  
Daarom is de contributiebepaling nog niet 
helemaal rond. Nu denk ik aan een 
contributie (lesgeld en basiscontributie) 
van 115 euro voor 1 uur voor leden. En 25 
euro voor het tweede uur.  
In de volgende nieuwsbrief hierover meer 
info.  We hopen jullie allemaal komend 
seizoen weer gezond en wel terug te zien. 
Ik wens jullie een fijne zomer toe.  
 
Hartelijke groet van Boukelien. 
 
PS Iedereen hartelijk dank voor het snel 
betalen van de nieuwe paarse Debka t 
shirts. Ze stonden ons supergoed bij het 
regiobal.  
 

Kerstbal 2019 
 
Na negen jaar was ik voor het eerst weer 
even bij Debka te gast en wel op het 
kerstbal, een bijzonder moment. Ook een 
moeilijk moment, want dansen lukt me niet 
meer nadat ik 9 jaar geleden plotseling 
reuma kreeg. Ontstekingsreuma in de 
gewrichten, en bij mij begon dat in m’n 
tenen en m’n heup. Met zulke zere tenen 
lukt dansen echt niet meer en dat heeft me 
veel verdriet gegeven. Ik realiseerde me 
de laatste weken voor ik zou komen ook 
pas echt dat een deel van de mensen 
eigenlijk helemaal niet wist waarom ik toen 
gestopt was, dat ik dat wel aan het bestuur 
heb laten weten, maar verder eigenlijk 
niet. Toen had ik ook nog wel de hoop dat 
het wel over zou gaan en ik ooit weer zou 
kunnen dansen. Daarom bleef ik ook 
basislid. Dat basislidmaatschap heb ik 
stopgezet toen Melchior ging dansen. 
Inmiddels was ik er wel achter dat het toch 
niet meer zou kunnen. In 2017 bij het 
jubileum viel dat net in een weekend dat ik 
niet kon komen. En ik zag er ook wel heel 
erg tegen op om iedereen weer te zien, 
om ermee geconfronteerd te worden dat 
het dansen dat ik 20 jaar met hart en ziel 
heb gedaan niet meer kan. Om in alle 
drukte te zijn, want naast de pijn in 
gewrichten geeft de reuma vooral ook 
enorme vermoeidheid, moeite met 
concentratie. En dan is zoveel drukte ook 
lastig, dat geeft nog een paar dagen extra 
vermoeidheid. Maar nu moest het er dan 
toch van komen. De stoute schoenen aan 
getrokken, toch m’n rolstoel maar mee. 
Want hoewel ik die in huis gelukkig niet 
nodig heb, is lang zitten op houten stoelen 
geen goed idee meer voor m’n rug.  
 

 
En er was nu ook wel een erg leuke 
aanleiding. Want sinds september danst 
Taran, onze oudste zoon van 14, mee met 
de beginnersgroep op de donderdag. 
Samen met Melchior fietst hij elke 
donderdagavond van Zwolle-Zuid naar 
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Holtenbroek naar de Toonladder. Om 
uiterlijk 9 uur naar huis, want de volgende 
dag begint school ook weer vroeg. Taran 
vindt het leuk, hij komt elke week blij en 
vrolijk thuis. En natuurlijk wilde Taran ook 
wel naar zijn eerste kerstbal toe! Melchior 
heeft op dinsdag koor (hij zingt bij 
DeKoor), dus fietsten Merijn (onze jongste 
zoon van 10 jaar) en ik mee naar de 
school in de Pierik waar het dansen nog 
steeds is op de dinsdag. Het Veldboeket is 
nu de Twijn geworden, het dansen was 
altijd in het voorste gedeelte en nu in het 
achterste, maar verder is er niets 
veranderd. Merijn en ik bleven het eerste 
half uurtje samen kijken. Nu heeft Merijn 
ook een beter beeld wat dat volksdansen, 
internationaal dansen, eigenlijk is waar 
Taran en Melchior elke donderdag naar 
toe gaan. En ik vond het wel heel erg leuk 
om te zien hoe Taran het doet en hoe hij 
geniet.

 
En wat was er een heerlijk grote groep 
aan het dansen! En wat fijn om te zien dat 
er ook heel wat nieuwe gezichten waren 
die allemaal even vrolijk meedansten. Het 
was genieten van de muziek, van het zien 
van de dansen, van het warme welkom 
van iedereen. Weer even praten met Jos, 
Annelies, Sandra en nog veel meer 
mensen, want het merendeel ken ik nog 
steeds. Ik hoorde en zag weer dansen uit 
alle landen langskomen, Bulgaars, 
Roemeens, Russisch en Israëlisch. Taran 
danste een prachtige IJswals. De 
verzoekenlijst werd vlot gevuld en Pauline 
en Matthijs zorgden ervoor dat iedereen 
lekker kon blijven dansen. Bij het 
keukentje stonden tafels vol met 
lekkernijen, de mooie kleren, lichtjes en 
belletjes maakten het een echt kerstbal. 
Taran kwam kwart voor tien dan ook weer 
helemaal blij thuis, hij had genoten. 

 
En ik ga binnenkort ook weer genieten van 
dansen. Want er blijkt ook rolstoeldansen 
in Zwolle te zijn (https://revas-
peperbus.nl/sport-en-
activiteiten/rolstoeldansen/)! Dat is een 
mengeling van volksdansen, stijldansen, 
moderne dans, dansen op popliedjes 
enzovoort. Ik heb net één proefles gehad 
en het was verrassend leuk. Het is 
gewoon echt dansen. Eindelijk weer dat 
gevoel van dansen zonder die pijn in m’n 
tenen en heup. Gelukkig had ik niet veel 
extra pijn van het hoepelen van de wielen, 
want in het verleden zijn de gewrichten 
van m’n schouders ook wel ontstoken 
geweest en dat blijft gevoelig. Maar het 
ging goed en het was genieten. Er danste 
ook iemand die vertelde dat ze nog 
rolstoeldansen van Lon en Jenny had 
gehad. De wereld is klein en zo leer je nog 
eens wat over iemand waar je al zoveel 
jaar mee hebt gedanst! Saskia beloofde 
me gisteravond dat ze ook eens zou 
uitzoeken hoe de IJswals met rolstoel 
gedanst kan. Ze had een filmpje op 
internet gevonden waarin iemand in een 
demonstratiegroep in rolstoel meedanst. 
Dus wie weet ga ik dat ook nog eens 
proberen! 
 
Ik ben blij dat ik gisteravond toch weer 
eens ben geweest. Natuurlijk kwam ook 
het verdriet weer even naar boven, dat 
mag er ook zijn. Maar vooral ben ik blij te 
zien dat Debka nog steeds een bruisende 
vereniging is, waar met heel veel plezier 
gedanst wordt! En ik wens jullie allemaal 
vooral nog heel veel dansplezier toe in de 
toekomst! 
 
Loekie 
 
Loekie van Tweel-Groot (dansend 
Debkalid van 1998 – 2010) 
loekievantweel@hetnet.nl 
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