MAROESJKA 60+: MARIAN 80 JAAR en 40 JAAR BIJ MAROESJKA
Terwijl Carnavalsprinsen, prinsessen, fantasiefiguren en bloemetjesgordijnen op vrijdag 21
februari feest vierden in de beneden(dans)zaal, deed de Maroesjka 60+ groep dat in de
prachtig opgeknapte bovenzaal van ’t Perron, die voor deze ochtend extra was versierd
vanwege de viering van de 80ste verjaardag van dansleidster Marian.
Nadat de groep lachend, pratend, giebelend en feliciterend present was, startte Marian toch
“gewoon” de les, de feestschoenen werden verruild voor DE zwarte dansschoenen en de
toverdoos in de werkhoek ging aan.

Een helium-bluumke ☺ zorgde voor een uiterst vrolijke stemming. De dansers dansten o.a.
als “Hazelaars”, met “Mooie Ogen” en kwamen via Ierland in Rusland terecht.
Maar voordat de nieuwe Russische dans verder werd aangeleerd, was er een
aandachtsmoment voor onze overleden lieve dansvriendin Bertha in de vorm van de
uitvoering van haar lievelingsdans.

Hierna deed iedereen zijn uiterste best om de nieuwe dans “Zaterdag” op vrijdag onder de
knie te krijgen. Twee van de dansfiguren zijn: een grote molen en een “mooie strakke”
buiging en vooral die laatste behoeft wat oefening. Eerste poging….oei een rommeltje, de
tweede …………… jaaaaa, goedgekeurd ☺

Daarna hoogste tijd voor felicitaties en koffie met lekkers aan een feestelijk versierde dis. En
felicitaties voor de jarige Marian waren er: van Els, Max en Riekje namens het bestuur en als
collega dansleiding, want van haar 80 levensjaren danst ze er op dit moment 40 bij
Maroesjka. Een dubbel hoera !!

Felicitaties in dichtvorm (Miet had superleuk gedicht geschreven) van de 60+groep en Marian
ging meteen op de bon…… de eerste op haar 80 ste is binnen.

Als afsluiting van al die vrolijkheid nog een bijpassende dans en een genoeglijke high-five,
want…… “gefikst….missie geslaagd.”

Tot slot de laatste strofe uit het gedicht:
“Vandaag luiden we je 79 (negenenzeventig) uit
Daarvoor klinkt nu een heel ander geluid
Vraagt iemand je leeftijd, zeg dan kwiek en krachtig
“Ik?...o ik….ik ben een jonkie van 80!” ☺
Wij zijn in alle opzichten heel blij met jou
Met al je voorbereidingen en je gesjouw
Blijf nog jaren samen met ons, de tijd vliegt voorbij
Proficiat-proficiat, lieve Marian …. jij bent een KEI !!”

ZIJ LEVE BLIJ ZIJ LEVE BLIJ………..
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