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Dansen in november en december  

December is natuurlijk de maand van de kerstbals, ook dit jaar waren er weer 

drie kerstbals gepland, maar koning Winter gooide roet in het eten. Het kerstbal 

in de musketon werd geannuleerd, gelukkig kon het kerstbal in Maartensdijk, 

enkele dagen later, wel doorgaan. 

Daarnaast natuurlijk ook nog de dansavond in November en nog een kerstdemo. 

 

Vrije dansavond 21 november 

Sinterklaas was in het land en dat werd ook bij deze dansavond duidelijk. Op de 

tafels typische sinterklaas zoetigheden zoals pepernoten, kikkers en muizen en 

om de goede sint te bedanken voor deze lekkernijen zongen en dansten de 

dansers " zie ginds komt de stoomboot" . 

 

12 december kerst koppelbal 

12 december was het kerstbal voor de koppeldansers. Dit keer een stuk drukker 

dan anders want dit jaar heeft Jane een nieuwe beginnersgroep koppeldansers 

erbij. Jane had langs de dansvloer een lange rij tafels opgesteld want de "oude 

garde" weet dat als Jane zegt " met een hapje en een drankje" je niet met een 

lege maag thuiskomt. 

Eerst werd ieder paar op de foto gezet, en later werd er ook nog een groepsfoto 

gemaakt. 

Daarna was het even genieten van de gluhwein, en een kerstattractie waarna 

Jane een aantal koppeldansen opzette, zodat beide groepen diverse malen de 

dansvloer opkonden. 

Rond 3 uur even tijd voor een plak worst of kaas, want dansen kost nu eenmaal 

energie. 

Die calorieen werden er overigens weer snel afgedanst. 

Rond 4 uur zette Jan en Jane 3 grote schalen met salades neer en konden de 

dansers zich hieraan te goed doen en natuurlijk nog even doordansen tot het 

eind, zo rond 1/2 zes waarna iedereen weer richting huis vertrok. 

 

15 december demo in Sandvoorde 

Op dinsdag 15 december werd een demo gegeven voor de bewoners van 

Sandvoorde. De dansers werden verwelkomd met heerlijke hapjes en een glas 

advocaat en ja.... dan gaan de dansers wel los. 

Bij het tweede deel waren de dansers echter zo ver heen, dat krijg je van al die 

advocaat, dat een aantal toevallig aanwezige kerstmannen de demo maar even 

over moesten nemen. 

Aan het eind waren de dansers weer een beetje bij gekomen en konden ze nog 

een mooie roos in ontvangst nemen. 

Jane en Jan kregen nog een mooi kunstwerk aangeboden, die vast een mooi 

plekje bij hun thuis krijgt. 

  

 

Kerst bij de kwinkdancers 

Woensdag 16 dec sloten wij het jaar af bij de kwinkdancers in de koperwiek met 

een gezamelijk kerstbal. Halverwege was er koffie en wat lekkers, wat erin ging 

als koek. 
 

 



19 december Kerstbal 

Op zaterdag 19 december was alweer het tiende kerstbal van de born-country 

dancers. Op de tafels stonden lekkere 

kerstlekkernijen en de zaal was weer sfeervol 

ingericht. 

Velen zagen er op hun " kerst-best" uit en toen 

Jane met de traditionele Freeze, op de muziek 

van " I' m dreaming of a white christmas" de 

avond opende stond de dansvloer al weer gelijk 

ouderwets vol. 

De hele avond werd er weer flink gedanst op de 

traditionele nummers maar ook op 

kerstnummers, al was dat soms wel even 

wennen. 

Veel dansers zochten de mistletoe op om 

stiekum een kus te stelen, en diegene die er 

onder kwamen te staan zonder dat ze dat in de gaten hadden werden er wel even 

op geattendeerd wat hen 

te doen stond, maar dan 

moet je wel natuurlijk het 

goede persoon kussen. 

Piet en Jan waagde zich 

aan een koppeldans, maar 

wie was nu het vrouwtje?  

De vrijdag groep hadden 

nog een leuke attentie 

voor Jan, en voerde nog 

even een kerststukje op, 

waarbij Jan de rol van 

Jezus speelde en Otto liet 

zien dat Josef niet echt 

een goede timmerman 

was. 

Aan het eind van de avond ging iedereen weer in een grote kring staan en werd 

de avond afgesloten met Happy New Year en White Christmas. 

White was het ondertussen ook buiten geworden zodat iedereen heel voorzichtig 
naar huis ging. 
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Januari en februari  

Nieuwjaarsbal 2 januari 

De eerste dansavond in januari was al snel, 2 januari, en werd er gelijk al veel 

gekust en heel wat handen geschud en een gelukkig en gezond 2010 toegewenst. 

Jane begon de avond zoals we eigenlijk het kerstbal geeindigd waren, met een 

grote kring. 

Daarna kon er weer flink gedanst worden en voor je het in de gaten had was de 

dansavond weer geeindigd. 

2010 wordt sowieso een gedenkwaardig jaar voor Born country want nu bestaan 

we echt 10 jaar, en dat zal in dit jaar nog wel met de nodige extra evenementen 

worden gevierd. 

 

  

 

Demo in de Bremhorst 

Na een jaar afwezigheid, waren wij op woensdag 13 januari weer te gast in 

verzorgingshuis de Bremhorst te Bilthoven.  

De bewoners en ook de dansers genoten weer. De sfeer zat er goed in en weldra 

zat een ieder te swingen op zijn of haar stoel. 

Het uur vloog om en weldra was het alweer tijd om naar huis te gaan. In ieder 

geval komen wij in december weer terug, maar als het aan de bewoners lag het 

liefst morgen weer. 

 

 

Born country op de bon 

Op vrijdag 15 januari gingen een aantal dansers van Born Country op de bon. 

Gelukkig kregen wij 

dit beruchte prentje 

niet, maar mochten 

we wel onze mening 

geven over een 

aantal zaken. 

Er werden namelijk 

door de AVRO TV 

opnames gemaakt 

van het programma 

"Op de Bon" met 

Sipke-Jan.  

In Op de Bon draait 

alles om 's lands 

meest besproken gele papiertje, de bekeuring. Iedereen kent het wel. 

Verkeersboetes, wildplassen, openbare dronkenschap, vissen zonder vergunning, 

illegale hondenpoep en alle andere dingen die níet mogen, maar wél gebeuren. 

Op de Bonis te zien Van 1 september tot 20 oktober. Elke dinsdag, 20:30 uur, 

Ned. 1 Er werden deze avond 3 mensen uitgezocht die hun mening moesten 

geven over een bekeuring. Hoe het afloopt en wat het resultaat is kun je zien op 

TV. De datum laat ik jullie nog even weten, wij krijgen er ook een DVD van, dus 

die kunnen wij laten zien. 

Sipke-Jan mocht 3 mensen meenemen onder voorbehoud, dat hij mee danste. 



 

 

 

Vrije dansavond 16 januari 2010 Terwijl om 18:30 uur de regen flink naar 

beneden viel was het een uur laten een pak sneeuw die naar beneden viel. 

Het was dus heel raar weer deze avond. Het was niet heel erg druk, maar de 

sfeer zat er goed in. De dansers hadden er zin in. De gehele avond stond de zaal 

vol met dansers en werd het een dolle boel. 

 

 

Demo in de Klarinet te Soest 

Op 2 februari had Jane een demo/workshop in de Klarinet te Soest. De diverse 

groepen die daar dansen waren aanwezig en lieten te samen met een aantal nivo 

3 dansers wat dansen zien.  

 
Ook leste Jane nog een dans uit "Take it easy" bekend bij de dansers uit Soest, 

maar voor de nivo 3 dansers compleet nieuw. 

De nivo 3 dansers lieten nog wat moeilijkere dansen en wat koppeldansen zien, 

zodat de aanwezigen in Soest een aardig idee kregen wat linedansen nou precies 



is. Om 4 uur was het weer afgelopen en glibberden de dansers weer naar de 

auto's toe. 

 

 

 

Demo in woon- zorg centrum de lichtenberg te Amersfoort  

Op donderdag 18 februari brachten wij een bezoek aan woon- zorg centrum de 

lichtenberg te Amersfoort waar wij van 15:00 - 16:30 uur, de bewoners 

vermaakte met een gezellige Line Dance demo. 

De bewoners genoten en velen zaten mee te klappen en te swingen op hun stoel. 

Natuurlijk deden wij met de bewoners de al oude line dance "de Polonaise" deze 

moest wel 2 keer gedaan worden.  

Roland en Jane stonden nog te "walsen" met 2 bewoners, ze genoten enorm. Ik 

denk dat we weer een verzorgingshuis op ons lijstje kunnen toevoegen. 

 

Dansmarathon 

Op 20 februari was het zover, de 3e dansmarathon van 

born country. Dit keer ter gelegenheid van het 10 jarig 

bestaan van Born country. dus geen wedstrijd-element 

of sponsoring van een goed doel. Wel stond er in de 

hoek een hond met bak waarin toeschouwers een 

donatie konden doen voor de " manege zonder 

drempels". 

Om 12 uur gingen zo'n 50 a 60 dansers van start, 

natuurlijk met de freeze, maar Jane had de gehela 

avond gezorgd voor een goede mix tussen alle nivo' s 

en koppeldansen zodat een ieder wel aan zijn trekken 

kwam. 

De eerste uren was de dansvloer 

steeds goed gevuld, en had 

iedereen er veel zin in. Ook kwam 

er regelmatig een bezoeker langs 

om eens te kijken wat men zoal 

aan het doen was dan wel 

vrienden of familieleden te 

ondersteunen. 

Zo rond 8 uur kwamen er nog 4 

gasten uit het verre oosten 

aangevlogen (met een vliegend 

tapijt?) en lieten zien dat ook 



arabieren kunnen line-dansen.  

Aan het eind , zo na 9 uur dansen werd het wat zwaarder. Piet merkte zelfs op " 

Jeetje. ik kon deze dans altijd goed en nu weet ik het niet meer!!", tja dat heet 

vermoeidheid.  

Ella had zich voorgenomen om de laatste 

uurtjes wat rustiger aan te doen, het 

streven (100 dansen) had ze al zo rond 7 

uur gehaald,maar.. toen ze er achter 

kwam dat als je dan even gaat zitten de 

spieren wel erg snel verstijven, bleef ze 

ook de resterende uren maar op de 

dansvloer staan. Gevolg: 143 dansen. 

Ook George was niet van de dansvloer af 

te slaan en ook die zal wel zo rond de 

150 dansen zijn geeindigd. 

Om 

12 

uur 

was het dan afgelopen. Voor alle dansers 

had Jane nog een leuk presentje en daarna 

ging iedereen weer naar huis, om 

ongetwijfeld de volgende dag met de nodige 

spierpijn en pijnlijke voeten door te 

brengen. 

 

Tot slot nog een compliment voor Jane, die 

een schitterend draaiboek had gemaakt die 

perfect klopte. 

En... natuurlijk alle dansers die al de uren toch op de dansvloer hebben gestaan, 

een hele prestatie . 
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Maart en april 

Vrije dansavond maart 

20 maart was het alweer de 3e vrije dansavond van 2010. Op deze laatste dag 

van de winter was het in 

de zaal zelf qua 

temperatuur al hartje 

zomer. Er waren weer 

veel mensen langs 

gekomen, ook van buiten 

onze dansschool en dus 

weer ouderwets gezellig 

druk.  

Natuurlijk begonnen we 

met de freeze, maar 

iedereen kwam aan zijn 

trekken. Tijdens de 

dansavond stonden ook 

de dansen die voorkomen 

in de diverse demo's 

centraal, zodat we ook 

allemaal nog eens extra konden oefenen. 

Helaas was de avond weer (te) snel om, en bij de start van de lente trokken de 

dansers allemaal weer huiswaarts. 

3 april zullen echter velen de tocht naar de vierstee weer maken want dan is het 
alweer de 7e 50+ dag. 

 

7e 50+ dag 

Op paaszaterdag was het zo rond 1/2 tien al behorolijk druk in de Vierstee, en 

niet zo vreemd want het was alweer de 7e 50plus dag.  



Ook dit keer had Jane weer een aantal demo' s in petto maar was er ook 
voldoende ruimte voor het aanvragen van allerlei dansen. 

 

De nivo 1/2 dansers van born country en de diverse afdelingen, beten het spits af 

en lieten een mooie demo zien. 

Rond 12 uur was er een gastoptredens van de Grote geer dansers uit Houten en 

rond 1/2 twee lieten The Black Horse Line dancers uit Hilversum hun demo zien. 

Tussen de beide gastoptredens liet het demoteam van Borncountry voor de eerste 
keer hun demo zien. 

   

 

Om 2 uur maakte de dansers plaats voor een aantal nonnen en monniken, nou ja 

"live from the States, the cast of sister act" met Whoopie Goldberg in eigen 

persoon. 

  
Nadat de filmcast weer, na helemaal uit hun bol te zijn gegaan, de dansvloer 

verlaten hadden was het tijd voor de koppeldansers, zowel de beginners als de 

gevordenen. 

De dag werd afgesloten met een demo door de linedancers van de landmacht die 



speciaal voor de 65ste bevrijdingsdag een eigen demo inelkaar hadden gestoken. 

De dag was dan ook al weer veel te snel afgelopen, maar gelukkig hebben we de 

foto's nog. 
 

 

 

 

Slagharen 

Op zaterdag 17 april was het vroeg op wezen voor de dansers want om 8 uur 

vertrok de bus naar slagharen waar de dansers wederom een demo zouden 

geven. 

Het was een prachtige dag, de 

weergoden waren ons gunstig 

gezind. 

De bus reed lekker door en we 

waren dan ook ruimschoots op 

tijd in slagharen. Eerst even met 

z'n allen op de foto en daarna 

spreidde de dansers zich uit over 

het park want de demo's waren 

pas in de middag. 

Als eerste gingen de nivo 1/2 dansers van start 

zodat de anderen zich weer konden omkleden en 

zich gereed maken voor wederom een sister act. 

Dat 12 nonnen en 2 monnikken niet in toom te 

houden zijn bleek wel weer toen nonnetje 

nummer 13 tijdens de dansact geboren werd. Na 

deze dansact gingen de nonnen en monnikken 

nog even in retraitre in de nabij gelegen kapel. 

Tot slot was er nog een nivo 3 demo, waarna de 



dansers nog even konden bijkomen in het park alvorens de reis per bus richting 
maartensdijk werd begonnen.  

 

  
 

 

 

 

 



Born country seizoen 2009-2010 
Mei 

 

Born country seizoen 2009-2010 
Mei 

 

Keukenhof 5 mei: 

 

Op 5 mei moesten we al vroeg uit de veren om naar de Keukenhof te gaan voor 

verschillende demo's. 

Het was nog wat fris, maar in ieder geval 

droog. 

 

Rond half 10 werden we los gelaten in het 

park, en na eerst een lekker bakkie koffie te 

hebben gedronken ging ieder, al dan niet in 

een groepje, het park in. 

Het was behoorlijk druk in het park en de zon 

liet het toch behoorlijk afweten. Rond half 3 

waren wij ons wat aan het in dansen en dat 

trok al behoorlijk wat kijkers. Om 3 uur 

gingen we voor het echie. Eerst het 

demoteam, wat onwennig vanwege de 

vloer, maar het lukte. We hebben het er 

zonder kleerscheuren van afgebracht. 

 

Daarna 

snel 

omkle

den 

voor 

het 

koppel

en. Het 

thema 

was From Russia with love en 

ieder koppeltje had er zijn 

eigen draai aan gegeven. 

Ook deze demo ging prima. 

Als laatst was de militaire 

demo aan de beurt en ook dit 

ging goed,al was het moeilijk 

om de rijen te houden. 

Het was weer een zeer 

geslaagde dag en na nog een 

lekkere kop koffie zijn we 

weer naar huis gegaan. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

  
 

 
 



 
 



In mei staat het optreden  in de keukenhof natuurlijk centraal. Er 

was dan ook hard voor geoefend. 
Maar er was meer. 

 
Vrije dansavond   mei: 

Een dansavond op een afwijkende zaterdag, 
maar dat had alles te maken met het feit dat 

de 
toneelgr

oep de 
zaal 

nodig 
had, en 

dan 
moet je 

kunnen 

switche
n. 

Maar ook op de laatste zaterdag van de 
maand was er een vrije dansavond. 

  
Op beide avonden werd er weer volop gedanst, op alle nivo’ s  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Demo in de houdringe flat: 
 

Op zondag 16 mei waren we op verzoek van  de Heer Jacob en 
Mevrouw Ria Dropsie in de 

houdringe flat  om de 

bewoners te trakteren op 
een gezellig middagje Line 

Dance. Er was gevraagd of 
wij met het demoteam 

wilde komen, dus om 
14:30 uur arriveerde wij 

bij de flat waar een mooie 
gedekte tafel met 

presentjes 
en lekkers al voor de dansers klaar stond. 

Om 15:00 uur nam Jacob het 
woord en verwelkomde de 

bezoekers en de bewoners van 
de flat, vertelde iets over het 

line-dansen en wat zijn rol 

daarin was en vervolgens 
mochten de dansers hun 

kunsten laten zien.  
Dat Jacob niet dagelijks door 

een microfoon spreekt was duidelijk, maar ook wel komisch om te 
zien. 

Na zijn speech  liet het demo team de eerste demo zien. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daarna mochten de bewoners zelf eens aan de slag en er was voldoende 

interesse. 

 

 

Na een korte (verkleed) pauze kregen de bewoners ook nog een demo 
van het inmiddels beruchte “sister-act-team” , oftewel een stel uitgelaten 

nonnen en een monnik onder aanvoering van onze eigen Whoopie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan het einde deden Jacob en Ria ook nog even een  
dansje mee. 

Natuurlijk moesten we ook allemaal nog even op de groepsfoto. 
 

 
 

 

 
 

Aan het eind werd er nog even flink nagebabbeld voordat iedereen weer 

naar huis vertrok. 
 
 

 



 

Uitstapje naar Rijswijk 
 
Op 2e pinksterdag gingen er weer een aantal leden van Born Country naar 
het country pinksterweekend  in Rijswijk.  

Voor ons weer een 
mooie gelegenheid om 

de geleerde dansen in 
de praktijk te brengen 
en gelijk eens te zien 

wat alle andere line 
dancers zoal dansen. 

En natuurlijk luisteren, 
genieten en 
meedansen met de 

live-artiesten die 
optraden. 

Daarnaast werd er ook 
een coupledans 

uitgelest “king of my heart” en dat bracht ons op een idee. 

 

 
 

    
 
 
 

Kortom wederom een zeer gezellige dag. 
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Demo bij manege Lis Hartel 

12 Juni gaven we een demo bij Manege Lis Hartel te Zeist ter gelegenheid van het 

40 jarige bestaan van deze manege. Op deze manege hebben verstandelijk 

gehandicapten de mogelijkheid om paard te rijden. 

We begonnen met het laten zien van wat dansjes zoals All shook up en Miller 

Magic. 

 

 

Het weer was gelukkig goed want we traden buiten op een plein op, alleen is al 

dat steen voor de knieen een stuk minder goed. 

Na het laten zien van wat dansen lestte Jane Take it Easy uit.  

Behalve deze dans gingen we ook met de aanwezigen de cotton eye Joe en de 

caliente dansen  en het enthousiastme bij de deelnemers was groot. 

   

Het was nog een hele truc om deelnemers bij de 

dansvloer te krijgen want er was op de manege 

van alles te doen zoals spelletjes, kon je met een 

koets mee en kon je ook nog uilen bekijken en 

aaien.  Ook wij gingen natuurlijk even na afloop 

kijken wat er zoal elders te beleven viel. 

De groepsfoto mocht natuurlijk ook niet 

ontbreken waarna iedereen weer richting huis 

vertrok. 
 
 

 

   
 
 



19 juni Slotbal voor koppeldansers 
Dit jaar was het thema zwart/geel of geel/zwart, het is maar hoe je het 

bekijkt. 
Iedereen had weer zijn of haar best gedaan om er fleurig uit te zien. 

Sommigen hadden zelfs hun ondergoed in thema. 
Er stonden lekkere hapjes op tafel en Jane draaide weer lekkere muziek . 
Ook de warme hap passeerde de revue en als laatst nog een lekker ijsje 

toe. 
Drie uurtjes zijn zo voorbij en rond vijf uur was het dan ook weer gedaan 

met de pret. Op naar het nieuwe seizoen. 

    
 

 
 

 
 



  
 

   
 
 
 

 
 

 
  



Eindbal born country seizoen 2009-2010 
  

 

Alweer het eind van het tiende dansseizoen. 
Het was erg warm, maar iedereen had er zin in. 

Bij binnenkomst kon iedereen een lekker stukje taart pakken en het feest 
kon beginnen. 

Al gauw stond de vloer vol met enthousiaste dansers. 
Rond kwart over 8 gaf het demoteam een optreden in hun gesponsorde 
shirts. 

Daarna een kado moment door leden van BC met het overhandigen van 
een "filmcamera" namens de leden. 

Even later kwamen onze "hangouderen" de vloer op, en zij kregen menig 
dame "plat". 
Als laatst nog een optreden van de nonnen en de paters met een vreemde 

zuster als gast. 
Tussen dit alles door werd er ook nog gedanst. 

Jules Deelder en tante Annie verzorgden de bingo met toch wel heel 
vindingrijk gevonden prijzen, zoals een weekendje veren (5 gekleurde 

veren) of een week wenen ( zak uien). 
En er werd natuurlijk ook nog voor de inwendige mens gezorgd, 
(bittergarnituur en een lekker ijsje). 

Aan dit alles kwam natuurlijk weer een eind en was dit voor sommigen al 
een afscheid tot in het nieuwe seizoen. 

Jan en Jane ( en ook de kinderen) bedankt voor alle seizoenen dansplezier 
en op naar de volgende 10!!!!!!!!!!! 

  

 



 
 
 
 

 


