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Dansadres: 

Bolwerk Lindeijerlaan 8 

4386 EA Vlissingen 

www. Volksdansvlissingen.nl 

email: dansgroepvlissingen@gmail.com 

www.facebook.com/DansgroepVlissingenInternationaal  
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Bestuur 

Voorzitter     Rianne Crijnen                    

Secretaris  Corine v. Wieringen  

Penningmeester  Hanneke Westhoek 

Bestuurslid Johan v. Hemert   

Bestuurslid  Leny Schilstra    

Bestuurslid Anja Klip 

Dansleiding Marijke van de Velde        

 

Dansavonden en dansleiding 

dinsdag Jojanneke v.d. Hemert   (moderne werelddans) 

 Marijke van de Velde    (internationaal) 

donderdag Ans van der Linde (internationaal)                

 Gerda Lauër   (international)                     

theatergroep Johan v. Hemert  (maandag)  

koor Sylvia Lauret    (dinsdag)      

Gebouw 

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

van Wieringen, tel: 0118- 637899 

 

 

 

 

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 2015 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. . 
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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 

 

 
 
 

ALLE LEDEN EEN GELUKKIG EN ZO GEZOND 

MOGELIJK NIEUWJAAR GEWENST.  
Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we een goed jaar gehad. 

Veel mensen hebben zich weer ingezet voor alle extra's waar we als 

vereniging zo goed in zijn om die te organiseren. Ik denk aan de 

nachtmarkt, de rommelmarkt, de ledenwerfactie. Altijd zijn er weer 

veel mensen te vinden die een deel van hun vrije tijd opofferen om 

zich in te zetten voor de vereniging. 

Nu kijken we alweer uit naar ons 60-jarig bestaan. De mail hierover 

heeft iedereen ontvangen. Dit wat betreft een deelname aan Grad na 

More voor ieder die dat wil om het feest zo succesvol mogelijk te 

maken. Zowel dansleiding als actieve dansers zijn hierover benaderd. 

We hopen dat er een aantal aanmeldingen zullen komen. 

Ook wil ik de mensen bedanken die soms een avond waarin zij 

kunnen dansen opofferen om in een bestuursvergadering mee te 

denken over allerlei zaken die het belang van de vereniging dienen. Of 

de mensen die wat voor de pr. willen betekenen, of zich inzetten voor 

de website. Ook zij mogen weleens in het zonnetje worden gezet.  

Dan heb je nog de mensen die trouw de koffie en thee verzorgen, de 

boodschappen regelen en in het verleden hebben geregeld. Kortom we 

hebben altijd weer veel helpende handen. 

Laten we weer een goed jaar tegemoet gaan onder leiding van onze 

dansleiding Ans, Gerda, Marijke, Jojanneke en Johan. En natuurlijk 

het koor onder leiding van Sylvia. 

mailto:dansgroepvlissingen@gmail.com
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Verder ieder die ik nog vergeten ben te noemen, hartelijk bedankt 

voor de inzet om deze vereniging als de gezelligste vereniging van 

Vlissingen te maken. Want dat zijn we toch. 

Op naar het 60-jarig bestaan in 2017.      Rianne Crijnen 

  

WIST U DAT... 
...de rommelmarkt een succes was! 

...we op vrijdagavond de "opbouw" al hadden! 

...daar zelfs Ko van Jopie en Jan van Marijke bij waren! 

...we met de verkoop weer veel hulp hadden! 

...we daar altijd blij mee zijn en dat het erg gezellig was! 

...we iedereen bedanken voor hun hulp, 

...de opbrengst rond de 430 euro was! 

...we nog steeds spulletjes willen, 

...we ook weer kleding gaan sparen, 

...we hopen dat jullie het bewaren, 

...alles wat herbruikbaar weer welkom is, 

...de nieuwjaarsinstuif op 2 januari goed bezocht is, 

...het erg gezellig en goed verzorgd was, 

...we de mensen van o.a."grad na more"daarvoor bedanken, 

...je ook met twee lepeltjes in je thee kunt roeren!?! 

...er bingoprijzen welkom zijn, 

...we heel dringend nieuwe leden nodig hebben, 

...iedereen daarvoor mag zorgen, 

...jullie deze lijst aan mogen vullen...      Ria Buteijn 

  

J'E MAE TE LOAPE....... 
Begin van het nieuwe dansjaar . 

Natuurlijk een feestje en wel op 2 januari 2015. 

GRAD NA MORE had de avond verzorgd. Groot compliment. 

Nog geen echte winter buiten, maar binnen alles wat met de winter te 

maken heeft. Een enorme verlichte sneeuwpop, nepsneeuw, ski’s, 

lichtjes, kerstboom, kortom de zaal was in een prachtig 

winterlandschap omgetoverd. De Grad na more leden liepen met 

glitterkleren en hoge hoed te bedienen. De drukbezochte avond werd 

niet alleen door leden, maar ook door oud-leden en gasten bezocht. 
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Tafels aan de kant nodigden uit tot een gezellig praatje bij een lekker 

hapje. Het programma van dansen was verzorgd door Jojanneke .Veel 

goud van oud en natuurlijk veel Israëlisch. Dus niet voor iedereen 

zomaar te dansen, Jaaaa,de OGEN werden moe van het AFKIJKEN. 

Jojanneke leerde ons een leuke parendans. Heel makkelijk. Wat je niet 

altijd van een parendans kan zeggen. En natuurlijk werden door 

iedereen nieuwjaarsgelukwensen uitgesproken. Op het programma 

stond ook de parendans :Six hands Real. "Die ken ik niet" werd er al 

gauw gezegd, maar Willy stelde iedereen gerust: J'e Mae Te Loape. 

En zo was het maar net. 

Ik wens jullie in het nieuwe jaar heel gezellige dansavonden met veel 

dansplezier.              Els Konings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET NIEUWJAARSBAL, EEN KNALFEEST 
 confetti-explosies, klapzoenen en blijheid alom 

 een weerzien, bijpraten en versiering rondom 

 een verschrikkelijke sneeuwman op ski’s 

 een gekroonde prinses was erbij 

 sneeuw,ijspegels, kristallen en dansen zij aan zij 

 ons koortje Bez Ime zong ook nog een mop 

 en we aten de laatste appelflappen op 

Jojanneke leerde ons ook een nieuwe dans 

die meid is tenslotte heel wat mans 

 dankzij de vele creatieve mensen 
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 was dit een bal vol goede wensen 

 al met al een heerlijk bal 

 wat ik niet gauw  vergeten zal!          Emmy Verzijlbergh Leijnse 

 

 

REGIODANSDAG 2014 
Op zaterdagmiddag 11 oktober tegen één uur is het al aardig druk; alle 

groepen worden ontvangen met koffie en thee.  Er zijn dansers van 

Hava Naquila, Oberon, Amercitia, Chironde/Tanats en onze eigen 

dansgroep. Velen kennen elkaar al van vorige dansdagen, het is een 

gezellig weerzien. 

Dan heet Gerda ons welkom. Ze vraagt aan Jojanneke de middag te 

beginnen met de eerste workshop. Er worden nieuwe dansen 

aangeleerd, erg leuk. Daarna geven Ans, Camilla van Oberon, 

Jojanneke van Hava Naquila en Gerda een workshop, nog meer 

gevarieerde nieuwe dansen, iedereen doet enthousiast mee. 

Halverwege een pauze met voor ieder wat lekkers en op het laatst 

herhalen van alle geleerde dansen. Ondertussen is het half zes 

geworden, we zijn wel erg moe na zoveel dansen, en is het tijd om te 

stoppen en iets te eten en te drinken. Er zijn lekker belegde broodjes 

en er is pompoensoep, kippensoep en tomatensoep (gemaakt door 

Gerda, Marijke, Ans) allemaal even lekker. 

We zingen nog een lied Cilveloy (Indim dere ermağa) en om zeven 

uur gaan we uitgerust weer verder. Er worden veel verzoekjes 

aangevraagd voor het bal. Om acht uur vindt iedereen het genoeg voor 

vandaag. Gerda sluit af en wenst iedereen een goede reis naar huis. 

Gezamenlijk nog opruimen en ik heb erg genoten van deze 

regiodansdag.   Leny Schilstra (met Corine van Wieringen) 

 

De dansen: de Vleuter (Nederland), Matanot ktanot (Israel), Lili 

Burlero (Engeland), Cilveloy (Turkije), Horihora din val Horincei 

(Roemenie), Yolochki Metyolochki  (Rusland) 
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Beste mensen, 
Namens Margreet wil ik jullie bedanken voor het dansplezier in de 

afgelopen jaren.  

Met veel plezier heeft ze altijd deelgenomen aan de dansavonden en 

de diverse instuiven. 

Ook de bijeenkomsten bij anderen waren leuk. 

Tevens de reizen die Sjaak organiseerde waren een succes en leverden 

veel vriendschappen, inzicht in andere culturen en (dans)plezier op. 

Nu haar ziekte (de ziekte van Alzheimer) steeds meer toeslaat wordt 

het voor haar onmogelijk nog ‘s avonds mee te dansen en te 

genieten van de muziek en bijbehorende lichamelijke activiteit. 

Heel veel dank en mocht je een keer in Veere zijn dan kan je altijd op 

bezoek komen. 

Groet Jan Meulmeester, 

  

Margreet Meulmeester 

Nieuw Sandenburgh 

Sandenburghlaan 2 

Rozenhof kamer 53 

4351 RL  Veere 

 

 

 

HERFSTINSTUIF 

Wat een grote opkomst! Een groot aantal leden hebben gebruik 

gemaakt van de gelegenheid om in de herfstvakantie te kunnen 

genieten van een avondje dansen. De sfeer zat er direct al goed in en 

steeds was bijna iedereen op de dansvloer te vinden. Het programma 

was erg afwisselend, dansen uit veel landen, oude en nieuwe dansen. 

Zo'n gezellige instuif te leiden is Jojanneke wel toevertrouwd. In de 

zaal was het erg gezellig met een groot aantal waxinelichtjes. Ook 

waren er weer heerlijke hapjes en zoetigheden. De gebakken kaas van 
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Ria vond gretig aftrek. Natuurlijk waren ook de andere lekkernijen 

een goede bijdrage aan deze avond. Iedereen die daarvoor gezorgd 

heeft heel erg bedankt daarvoor. En natuurlijk ook het team dat voor 

gastvrouw heeft gespeeld. Jullie inzet wordt erg gewaardeerd.  

Rond half 11 hebben we de avond met een laatste dansgroet weer 

afgesloten. 

Het was een zeer geslaagde instuif.       Rianne Crijnen 

. 

DONDERDAGAVONDDANSERS ALS 

PROEFKONIJNEN. 
Op een donderdagavond in december 2014 trakteerde ik de dansers op 

een sinaasappelamandelknop ter keuring in genot. Ik had de cake 

gebakken zonder suiker en vet ( geen boter en zoetstof ipv de 250 

gram suiker die het recept aangaf). Het recept kwam uit het Zeeuwse 

Knop Bakboek.  

De cake was bestemd voor een Parkinsonpatient die af moest vallen. 

Zo kon hij toch meedoen met de Kerstkoffietafel van de lotgenoten 

die elke week gezamenlijk fysiotherapie hebben.  

Het viel donderdag zo in de smaak dat ik moest beloven het recept in 

de Misstap te plaatsen.      Niels Lauër 

Bij deze: 

SINAASAPPEL-AMANDELKNOP 
2 (biologische) sinaasappels 

6 eieren 

250 gram suiker (zoetstof, hoeveelheid aanpassen) 

1 theelepel bakpoeder 

250 gram gemalen amandelen (amandelmeel) 

Was de sinaasappels en kook ze in hun geheel in anderhalf uur 

helemaal zacht. 

Verwarm de oven voor op 190º C. 

Klop de eieren met de suiker. Voeg de  

Bakpoeder en de gemalen amandelen  

door het eimengsel. Snijd de sinaasappels  

door de helft, verwijder de pitten en  

pureer ze in hun geheel met een staafmixer.  

Meng de sinaasappelpuree door het  
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ei-amandelmengsel en giet dit in een ingevette Zeeuwse knop. (zie 

voorkant misstap)Bak een uur, laat afkoelen en los hem op een bord. 

Heerlijk met slagroom en een paar chocoladekoffieboontjes. 

Tip: twee dopjes likeur door het beslag geeft deze knop nog iets ext’s. 

Grand Marnier of Licor 43 bijvoorbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansdag Balkan 
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Zondag 8 maart 2015 
Workshop door Caspar Bik  

Caspar Bik is in 2013 afgestudeerd als Docent Dans aan de 

dansacademie en werkzaam als docent in verschillende dansstijlen, als 

danser en repetitor in dansgroepen.  

 

 

 

Locatie : Danszaal van Dansgroep Vlissingen Internationaal 

  Het Bolwerk, Lindeijerlaan 8, 4386 EA Vlissingen 

Aanvang : 13.00 uur 

Eind  : 17.00 uur 

Kosten : € 10,-- voor leden 

  : € 15,-- voor niet-leden 

 

Opgeven vóór 19 februari a.s. (tot 1 februari hebben leden voorrang) 

Max aantal personen : 40  

Geef je dus zo snel mogelijk op!! 
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Oud huis 

Nieuw huis 

Nieuwe tuin? 

In  ieder geval uw wensen in uw 

tuin 

Voor tuinontwerp & advies: 
 

Liesbeth Hamelink-Weug 

Burchtstraat 53 

4388 JK Oost-Souburg 

0118 – 471255 

www.tuinontwerpliesbeth.nl 

lhamelink@zeelandnet.nl 
 

 

 

http://www.tuinontwerpliesbeth.nl/
mailto:lhamelink@zeelandnet.nl
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AGENDA 
 
3 maart  dinsdag 19.30 uur Algemene Leden 

Vergadering  

 

8 maart zondag dansdag  Balkan  onder leiding van 

Caspar Bik 
 

 

Vakanties  en  in- en uit-stuiven   

14  -  22  februari          donderdag 19 februari, olv Ans 

2 - 10 mei           donderdag 7  mei, olv Gerda        

13 juli - 28 augustus  uitstuif dinsdag  7 juli, olv Marijke 
 

 

 

 

 

 

 


