30 Afbouw
Afbouw begint geleidelijk. De populariteit van de jaren 80 en 90 was voorbij. De
landelijke volksdansorganisatie NEVO was LCA geworden en via een kunstkoepel
verdwenen. We merkten het: geen vraag meer naar een kleuter groep en de 3
kindergroepen trokken steeds minder kinderen. Wilma was inmiddels kinderleidster,
maar op een gegeven moment hebben we moeten besluiten: beter stoppen voordat het
echt opdroogt. De herinneringen moeten goed blijven. Dus de Kindergroepen stopten,
maar er was nog een tienergroep. Maar toen ook daar bleek dat na de zomervakantie er
een flink aantal jongedames zouden vertrekken, is de knoop doorgehakt: nog een
optreden in het Nicasiushuis en dan stoppen. Toen hadden we geen jeugd meer.
De seniorengroep van Hanneke op dinsdagmiddag had steeds meer te maken met ziekte en
afvallers en in de andere groepen was men zo vitaal dat men niet doorstroomde. Zodoende
is op een gegeven moment de Seniorengroep van Hanneke gestopt en waren en nog 2
seniorengroepen: op dinsdag en vrijdag. De volwassengroepen waren inmiddels terug
gevallen naar een dinsdagavond groep, o.l.v. Anke. Enkele van onze voormalige kleuters (!)
zaten daar bij, de groep was enthousiast maar klein. Toen er weer enkele gingen afvallen is
ook hier besloten om te stoppen. De muziekgroep OZO was inmiddels van de Toversnest
naar de woonkamer van Els Smedema verhuisd en toen Lucy met Erik naar Duitsland ging
verhuizen was dat het moment waarop daar gestopt werd onder de Maroesjka vlag en het
een groep van Karin van Tuel is geworden.
De 2 seniorengroepen van Marian werden samengevoegd, waarmee het weer een sterk
geheel was, inmiddels wel omgedoopt naar 60+. En de laatste 8 van Nederlands verzorgden
al lang geen optredens of kostuumpresentaties meer, zodat daar einde aan kwam in de
herfst 2019.
Er resten nog 2 groepen met hun oorspronkelijke leidster. Maar de herinneringen van een
roemrijk volksdans verleden blijven.

