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Bestuur 

Voorzitter     Rianne Crijnen               

Secretaris  Corine v. Wieringen 

  Statenhove  nr 8   

 4336 CB Middelburg  

Penningmeester Hanneke Westhoek 

Bestuurslid Johan v. Hemert 

Bestuurslid   Leny Schilstra 

Bestuurslid Anja Klip 

Dansleiding Marijke van de Velde 

 

Dansavonden en dansleiding 

Maandag 

20.00 uur Grad na more Johan van Hemert   

Dinsdag    
19.00 uur Israëlisch      Jojanneke van Hemert            

20.00 uur internationaal Marijke van de Velde    

20.00 uur koor  Sylvia Lauret 

Donderdag 

20.00 uur internationaal Ans van der Linde                

  Gerda Lauër      

Gebouw 

Is er iets mis in, aan of bij het gebouw, geef dit dan door naar  Corine 

van Wieringen 

 

Contributie 

De contributie dient vooruit betaald te worden door overmaking op 

gironummer  IBAN :  NL96 INGB 0006 5606 33 t.n.v.  Dansgroep 

Vlissingen Internationaal. 
 
 

De contributie in 2014 bedraagt: 

 Volwassenen per kwartaal € 45,- 

 Scholieren  per kwartaal € 30,- 

 Lid koor  per kwartaal € 22,50 

 Eenmalig inschrijfgeld  € 22,50 

Nieuwe leden kunnen eerst een maandje meedansen. Daarna moet 

contributie betaald worden. 

U kunt ons ook steunen als donateur met een minimumbijdrage van  



€ 22,50 per jaar. 

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, per post of per mail 

opgezegd worden en gaat het eerstvolgende kwartaal na de opzegging 

in. Mailadres: dansgroepvlissingen@gmail.com 

 

Misstap 

Samenstelling: Niels Lauër en Aleid Rosink. Kopij voor de Misstap 

graag per e-mail sturen naar: misstap.vlissingen@gmail.com 

Per post mag ook naar Niels Lauër, Statenhove nr 16, 4336 CB 

Middelburg 

BESTE MENSEN, 

Het nieuwe dansseizoen is weer begonnen. Iedereen weer hartelijk 

welkom in de zaal. Ik hoop dat het voor ons allemaal weer een fijn 

dansseizoen zal worden met leuke extra's. Stiekem hoop ik ook op wat 

groei. Er wordt hard gewerkt achter de schermen aan uitbreiding van 

het ledental van de vereniging. Alleen al het realiseren van de nieuwe 

naam zal daar hoop ik aan bijdragen: Dansgroep Vlissingen 

Internationaal. Er komt wat meer bekendheid van ons bestaan. O.a. 

is Grad na More uitgenodigd om op te treden tijdens de opening van 

het nieuwe studiejaar van de Roosevelt Academy. Dat is een succes 

geweest en daar liggen nu ook contacten. Ook een buurtvereniging 

heeft contact gelegd met Grad na More. Stel dat deze contacten een 

opening geven naar uitbreiding van ons ledental? Dat zou toch 

fantastisch zijn? Kortom we doen ons best. 

Nogmaals voor iedereen een fijn dansjaar gewenst. 

Hartelijke groeten,      Rianne Crijnen 

 

DRINGENDE OPROEP VAN HET BESTUUR 

 

De PR is van belang voor onze dansgroep. Er moeten nieuwe ideeën 

ontwikkeld worden en vroeger bestond de PR wel uit 4-5 mensen. Nu 

is Johan alleen overgebleven i.v.m. ziekte van anderen. Leny gaat hem  

helpen, maar we zoeken MEER mensen die niet in het bestuur zitten 

maar die wel mee willen denken en helpen. 

Denk er eens over na en beter nog, vraag eens informatie en ga eens 

naar een overleg om te horen/mee te maken hoe dit gaat. 
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Het is leuk om meer te doen voor Dansgroep Vlissingen dan gezellig 

dansen. Het zou fijn zijn als er versterking komt!   

Corine van Wieringen  

WIST U DAT... 

   

...Devojka en Dvojka twee totaal verschillende dingen zijn? 

...dat Jojanneke U daar ALLES over kan vertellen! 

...onze ALV goed bezocht is, 

...dat die slechts een HALF uurtje duurde, 

...onze Nieuwe naam een feit is, 

...dat het nu...Dansgroep Vlissingen Internationaal is, 

...Leny  het "werk" van Miny op zich heeft genomen, 

...Anja en Leny ons bestuur versterken, 

...we daar erg blij mee zijn, 

...er op 23 maart een dansdag bij Oberon in Goes was, 

...deze werd gegeven door Maurits en Tineke van Geel, 

...we daar met een groepje heen geweest zijn, 

...dat reuze leerzaam en gezellig was, 

...we een lente instuif hadden, 

...Marijke geheel onverwacht binnen stapte, 

...zij eerder terug gekomen was,  

...de cursus internationaal een grote opkomst had, 

...onze uitstuif een oergezellige avond was, 

...we genoten hebben van de live muziek van muzAiek, 

...het een gezellig drukke avond was, 

...het vooral een WARME avond was, 

...dat zelfs de instrumenten daar last van hadden, 

...we toen heerlijk gezongen hebben, 

…we dat vaker zouden moeten doen, 

...er van allerlei lekkers was, 

...Berna, Ria en Johan op een zaterdag de rommelmarktspulletjes in 

dozen verpakten, 

...er nu weer spulletjes bij kunnen, 

...we weer een 1001 nacht hadden, 

...dat het op de boulevard heel gezellig en goed weer was, 

...we veel publiek en mededansers hadden, 



...alles na afloop snel opgeruimd was, 

...we iedereen daarvoor bedanken, 

...het zomerdanshuis en de zomercursus druk bezocht zijn, 

...de openingsdag 30 augustus een succes was, 

...er DRIE soorten! overheerlijke ´door Marijke zelf gemaakte´ soep 

met een broodje was, 

...dat aangeboden werd door ons bestuur, 

...we daar via deze weg voor bedanken.   Ria Buteijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE STATUTEN. 

Tijdens de ALV was met algemene stemmen besloten tot wijziging 

van de naam van onze vereniging. We gebruikten zelf al een aantal 

jaar de naam Dansgroep Vlissingen Internationaal, maar deze naam 

konden we niet gebruiken bij officiële instanties (bank, website e.d.).  

Na de ALV hebben we in het bestuur de bestaande statuten kritisch 

bekeken of er niet nog verdere aanpassingen nodig waren. Eind april 

het geheel naar de notaris gestuurd en gevraagd om een concept. Dat 

kwam weer heel anders retour dan wij aangeleverd hadden 

(gemoderniseerd, aangepast aan de gangbare huidige tijd; de vorige 



statuten waren uit 1986). Hier hebben wij weer op gereageerd, omdat 

ze naar ons idee teveel gewijzigd hadden. 

Op 10 juli 2014 hebben Rianne, Hanneke en ik ’s avonds de akte 

ondertekend en deze is dezelfde week toegestuurd aan mij. Zowel per 

mail als per post een officiële notariële akte. Onze nieuwe naam is een 

feit! In een mail heeft Hanneke al aangegeven, dat wie belangstelling 

heeft voor een exemplaar van de nieuwe statuten hiervoor bij mij 

terecht kan. 

Inmiddels ben ik ook bij de Kamer van Koophandel geweest en heb 

een nieuw “uittreksel handelsregister” van onze vereniging. Hiermee 

kunnen we bij de website terecht om zo ook daar de naam te laten 

wijzigen. Regelmatig krijg ik nog post met de oude naam, dus nu 

reageer ik hierop met onze naamswijziging. Al met al een lang proces, 

wat nog niet helemaal klaar is. Hopelijk is dit voor de volgende ALV 

allemaal rond.       Corine van Wieringen 

INSTUIF MAANDAG 3 MAART 2014 

Even na acht uur kwam ik binnen in een zaal die heel veel 

enthousiasme en gezelligheid uitstraalde. De opkomst was enorm 

groot. Bijna iedereen was enthousiast aan het dansen. Jojanneke had 

dit keer de leiding. Ik moet zeggen dat ze de stemming en de vaart er 

goed in had. Het programma was zeker voor iedereen goed te doen. 

De mensen die dit jaar pas begonnen zijn, konden goed meekomen. Er 

werd  nog een nieuwe dans gedaan die iedereen zo kon meedoen. 

Kortom, het was eigenlijk een feestje zoals het op feesten in de landen 

waar wij dansen van hebben ook gevierd wordt. Mijn complimenten 

voor Jojanneke, die deze avond naar mijn mening voor iedereen als 

positief en gezellig heeft laten ervaren.  

Ook de hapjes en drankjes waren gevarieerd en smaakvol geserveerd.  

Het blijft mijn persoonlijke mening, maar de stemming was goed en ik 

denk dat we een reuze geslaagde instuif hebben gehad. Met dank aan 

de grote opkomst van de leden.       

Rianne Crijnen 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De bloeiende narcis Tine, die naast de voordeur van de danszaal 

stond. Volgend jaar zal Tine hopelijk opnieuw gaan bloeien.  

 
 

UITSTUIF 3 JUNI 

DANSEN OP DE TONEN VAN ORKEST MUZAÏEK  
De zaal was versierd met allerlei muziekinstrumenten zoals een viool, 

een gusla (een éénsnarig instrument met een simpele strijkstok 

waarmee gezang, van Albanië tot Bulgarije, begeleid wordt) 

en  diverse blaas- en slaginstrumenten. Aan de muren prijkten 

levensgrote muzieknoten.  

Er waren ook instrumenten te horen van het orkest MUZAïEK, 

waaronder dwarsfluit, viool en de Macedonische gaida. 

Het was een warme avond, zo warm dat op het eind van de avond o.a. 

de violen ontstemd raakten. Tot die tijd konden we heerlijk dansen op 

hun muziek. Als af en toe het tempo van hun muziek te snel of te 

langzaam was, dan waren de aanwijzingen van de dansleiding 

voldoende voor de muzikanten om het tempo aan te passen. Erg knap 

en bijzonder plezierig voor de dansers. Heel erg bedankt.  

En voor bij de koffie was er de traditionele appeltaart en overheerlijke 

cake uit de Zeeuwse knoop.  Met later op de avond hartige hapjes. 

Ook later op de avond kwam de buurman klagen over de harde 

muziek, de ramen stonden wagenwijd open  en de deur van de 



nooduitgang, want het was erg warm.  

Al met al een  fantastische start van het zomerseizoen. En iedereen die 

geholpen heeft heel erg bedankt.                                        Niels Lauër 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ZORJA JE, ZORJA 
Een weemoedig lied uit Kroatië over afscheid van je moeder,  je 

vader, je zus en je dorp. Kortom afscheid van je onbezorgde jeugd en 

de eerste stappen naar alle verantwoordelijkheden van volwassen zijn. 

Wij gebruikten het voor onze flashmob.  

1  Pomori mi, oĉek ...……….refr:  Zorju snovati, zurju snovati, 

                                                  pesme pevati 

                                                  zorja je zorja, beli jedan 

                                                 naj ti pomore kog si ljubila 

                                                 zorja je zorja, beli je dan 

2 Pomori mi maika…………refr: 

3 Pomori mi, dragi…………refr: 

 
 
 
  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACHTMARKT 2014 

Op 1 augustus was weer de jaarlijkse nachtmarkt. 

Na oproepen op de avonden en mails van Hanneke leken er tenslotte 

toch voldoende mensen mee te willen dansen.  

Gelukkig prima weer en niet zo heet als een jaar geleden: in de 

morgen is mijn auto ingeladen en tegen 18.00 uur stond ik bij de trap 

onderaan de Boulevard. Fijn dat Ria B en Mini in de buurt wonen en 

gelijk extra mee konden helpen. De tuinstoelen van Mini kwamen 

goed van pas, zo hoefden we geen houten klapstoelen uit de zaal mee 

te nemen. Ook de muziekapparatuur was niet meer zo groot en zwaar. 

Met vereende krachten werd alles naar boven gesjouwd en de auto 

geparkeerd onder en niet op de Boulevard.  

De kraam tegenover de Gevangentoren werd snel ingericht ( de 

papieren voetjes zijn aan vervanging toe – dat is inmiddels gemaakt en 

geplastificeerd en weer jaren te gebruiken). We waren snel klaar met 

inrichten en konden in groepjes nog fijn op het terras van de 

Gevangentoren een drankje gaan drinken. 

Vanaf de opening van de markt konden wij gaan dansen. We waren 



met een aardig grote groep. Ook Chris kwam langs en danste nog een 

dansje mee. Regelmatig bleven mensen kijken naar ons en sommige 

kleine kinderen waren zo enthousiast dat ze spontaan mee gingen doen 

en door ons in de kring opgenomen werden. We hebben fijn gedanst 

en hadden veel toeschouwers. Na 23.00 uur was het genoeg geweest 

en hebben we gezamenlijk alles opgeruimd en ingepakt. Dat ging heel 

snel, alles naar beneden, de auto gehaald en ingeladen en naar de zaal 

om alles weer uit te laden. Dit was ook zo gebeurd en om 0.15 uur 

was ik thuis. Heel wat beter dan vorig jaar, toen de auto pas weg kon 

na het einde van de nachtmarkt, maar we waren nu ook best moe en 

hebben het vuurwerk niet gemist. 

Puntjes voor volgend jaar: we missen nog goede folders en een mooie 

affiche met onze nieuwe naam en de verlichting was  niet voldoende. 

De flatbewoners beneden vinden het geen probleem als we daar – 

volgend jaar  - ook lampjes bevestigen.           Corine van Wieringen 

 
 
 
 
 
 
 

gusla speler uit  

Herzegovina 

 

 

 

 

 

FLASHMOB 30 AUGUSTUS. 

Zaterdagmorgen 30 augustus. We zijn met een aantal mensen bij 

elkaar in de zaal. Er worden al ijverig broodjes belegd. De soep wordt 



langzaam opgewarmd en de koffie en thee worden gezet. Het is de 

opening van het nieuwe dansseizoen en het giet van de regen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt druk beraadslaagd over wat te doen. Buiten of binnen. Half 

buiten, half  binnen. Wat zegt de buienradar? Kunnen we daarvan op 

aan? Eindelijk wordt het toch wat droger en we besluiten de muziek 

toch maar buiten op te bouwen. Een kwartier na de afgesproken tijd 

kunnen we starten.  

Sylvia gaat bij de Agrimarkt staan en start met een lied. Enkele koor 

leden vallen in. Er is weinig publiek op straat en men haast zich van 

de winkel naar de auto. Geen tijd of belangstelling van wat daar 

gebeurd. Alleen voor de ramen staan enkele mensen te kijken. Dan 

start de muziek met hetzelfde lied. Er beginnen mensen een slinger te 

vormen en zo de dans te doen die bij de muziek hoort. Het is een 

slinger die steeds langer wordt en met veel vrolijkheid gedanst wordt. 

Er zijn nu wel wat belangstellenden. De slinger danst vrolijk verder tot 

het einde van de muziek. Een flashmob, of zoals Johan het noemt een 

flesmop.  

Dan op de verhoging naast de Schaapskooi start het programma. 

Onder leiding van Jojanneke wordt de spits afgebeten  met een 

vrolijke Russische dans. Daarna volgen nog enkele dansen en dan 

komt Marijke met de dinsdagavondgroep. Dan Claudia met New Line 

en  Ans en Gerda met een serie vanuit de donderdag groep.  

Als afsluiting is er nog een optreden van Grad na More met haar 



Turkse programma.  

Tussendoor kunnen de dansers en ook het publiek binnen koffie of 

thee halen met een koekje. Enkelen maken daar gebruik van.  

Na afloop hebben we gezamenlijk genoten van een broodje en een 

kom heerlijke soep. Zeer welkom na zo'n frisse morgen.  

Ondanks dat er weinig publiek was, waarschijnlijk mede door het 

slechte weer, was het voor de leden die meededen een gezellige 

bijeenkomst.  

Iedereen heeft met veel enthousiasme meegewerkt.  

Daarom hierbij nogmaals, iedereen die op wat voor manier dan ook 

heeft bijgedragen aan het doen slagen van dit project hiervoor hartelijk 

dank. 

We hebben allemaal ons uiterste best gedaan.  

Maar het weer heb je niet in de hand.   Rianne Crijnen 

 

ETEN EN GEEN DANSEN IN DE TENT.... 
Na een paar jaar geen afsluitende avond gehad te hebben van de 

donderdag groep, stelde Ans voor om bij hun thuis een BBQ te 

organiseren. En dat is goed in de smaak gevallen. Donderdag 19 juni 

was iedereen aanwezig. 

 

Aan een prachtig gedekte tafel konden we genieten van lekkere 

Macedonische stoofschotels en salades. Terwijl Sjaak ondertussen 

lekkere worstjes op de BBQ roosterde. Grote Turkse broden maakten 

het compleet en niet te vergeten de wijn. De verhalen die over en weer 

de ronde deden zijn moeilijk na te vertellen, maar om te lachen was 

het wel. Vooral Ans haar verhaal over telefoon met koe- en schaap- 

geluid . De Macedonische sfeer was compleet toen Sjaak de juiste 

muziek uit Ohrid verzorgde. Om warm te blijven waren er lekkere 

warme plaids. 

Als dank voor de fijne dansavonden 

het afgelopen jaar kregen Ans en 

 Gerda een cadeau in de vorm van 

een mand met Zeeuwse producten.  

En een warm applaus. Ga zo door 

in het volgend jaar. Na afloop was 

 er nog veel eten over, wat wij in  



een doosje mee naar huis kregen.  

Mmjam mjam voor de thuisblijvers ook lekker. 

 

Hartelijk dank Ans en Sjaak voor de geslaagde afsluiting van het 

dansjaar 2013/2014.    Els Konings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REGIODANSDAG  2014 

Beste dansers, 

Ook dit jaar organiseren we met zijn allen weer een 

regionale dansdag voor Zeeland. Deze dag is 

bedoeld voor alle Zeeuwse dansgroepen, maar ook 

voor alle mensen, die houden van internationale 

dans, om met elkaar te dansen en danservaringen 

uit te wisselen. 

Dit keer worden jullie uitgenodigd door 

“Dansgroep Vlissingen Internationaal”  

Wanneer? Zaterdag, 11 oktober 2014. 

Waar? Danszaal, Lindeijerlaan 8, 4386 

EA Vlissingen 

Hoeveel?    Kosten: € 10,-- 

Ook dit keer is het weer de bedoeling om vanuit heel Zeeland de 

mensen die houden van internationale dans bijeen te brengen. 

Programma: 

13.00 - 13.30 ontvangst met koffie 



13.30 – 17.30 workshops dans 

17.30 – 19.00 pauze + gezamenlijke maaltijd 

19.00 – 21.00 bal internationaal  

De workshops ’s middags worden gegeven door de dansleiders van de 

verschillende verenigingen die deelnemen aan deze regiodansdag. Dit 

betekent dat een oproep gedaan is aan de dansleiding van de 

verschillende verenigingen om hieraan een bijdrage te leveren door 1 

dans in te brengen. 

Opgave en /of reacties per mail (nielsgerda@hetnet.nl) of per post  

Met vriendelijke groet, 

namens Dansgroep Vlissingen,  

Gerda Lauer 

 

BAG2SCHOOL 

Ria Buteijn coördineert dit en kan  

alle vragen beantwoorden.  

De bedoeling van deze actie is om  

textiel e.d. in te zamelen, jullie hebben 

hier al eerder ( op 3 juli) een mail over  

gehad. We hopen hier een leuk bedrag  

mee op te halen waar we iets leuks mee  

kunnen doen. Spullen kunnen vanaf  

8 september meegenomen worden, graag  

in zakken. Kapotte dingen mogen we  

niet inleveren, het gewicht daarvan  

wordt zelfs van het bedrag afgetrokken.  

Op 29 september is alles om 11.00 uur opgehaald, we zijn benieuwd 

wie Ria hebben geholpen en de opbrengst! 

het bestuur 

 

DANSAGENDA 

DANSDAGEN: 

Op 11 oktober a.s. wordt de volgende regio dansdag georganiseerd en 

deze keer in Vlissingen. Zie stukje van Gerda hierboven. 

 



Op zondag 8 maart 2015  zal Caspar Bik een dansdag verzorgen. 

Het thema is: dansen van rond de Zwarte Zee. Dansen uit de Balkan 

en andere landen rondom de Zwarte Zee. Het is heel bijzonder dat we 

deze geweldige docent kunnen boeken. Schrijf het vast op ! 

Nadere informatie volgt ! 

 

INSTUIVEN: 

Dinsdag 21 oktober: herfstinstuif onder leiding van Jojanneke. 

Data van de andere instuiven zijn nog niet bekend. Ze vinden meestal 

plaats in de schoolvakanties. 

 

VAKANTIES: 

De herfstvakantie is van 18 oktober tot en met 26 oktober. 

De kerstvakantie is van 20 december tot en met 4 januari. 

De voorjaarsvakantie valt van 14 februari tot en met 22 februari. 

De meivakantie is van 2 mei tot en met 10 mei. 

En op de zomervakantie moeten we nog lang wachten: van 18 juli tot 

en met 30 augustus. 
 
 

 
 



 


