MAROESJKA 60+: ER IS ER EEN JARIG……
Vrijdag 23 februari bouwden de Maroesjka 60+plussers een feestje.
Ons aller juf Marian was die vrijdag echt jarig en dat was natuurlijke een feestje waard.
Na haar, bij binnenkomst, kort gefeliciteerd en lang geknuffeld te hebben, moesten de voeten
gewoon van de vloer en gaf de jarige ook gewoon haar aanwijzingen. Buiten was het ijzig
koud, maar binnen heerste een zeer aangename “temperatuur” en alle dansers zetten hun
beste beentje voor.
Af en toe was de uitvoering niet helemaal naar wens en dat gaf juf Marian enig correctiewerk.

Tussentijds begroette zij dansers, die door omstandigheden iets later arriveerden.

Bij dansen, die op rolletjes liepen, nadat er een keer “droog” (is zonder muziek) geoefend
was, danste de jarige vol enthousiasme mee.
Dit gaf extra gezelligheid en soms deed het haar, onder een luide “hoeoeoeoeoeiiii” kreet,
verdwijnen.

En toen was er……. koffie met iets lekkers …..….een huldiging van een danseres, die 10 jaar
bij de club is………..een aanwijzing bij de kaartjes, die voor zieke en jarige dansers werden
geschreven….

Maar daarna…......had Marian de regie niet meer, moest zij even alle aandacht en zorg voor
de ander opzij zetten en gewoon……..… jarig zijn.
Er kwamen bloemen, een ballon, een groepsfelicitatie met een hilarische wiebelkontjes-act,
die Marian wél uitstekend beheerst.

En…………kwamen de emoties.

We hebben bewust geprobeerd dit feestje los te koppelen van de afgelopen verdrietige en
actuele zorgelijke gebeurtenissen en de beelden geven aan dat we daarin geslaagd zijn.

Tot slot nog een kiekje van de werkplek van de jarige, let daarbij op de schoenen, die niet als
bloempotten in de tuin komen staan, want dat voorrecht hebben alleen haar dansexemplaren.
De opstelling van de kaarsjes ondersteunden onze wens voor onze juf Marian: “Een gezond
en vreugdevol nieuw levensjaar met veel liefde en vriendschap.
Nogmaals van harte gefeliciteerd”.
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