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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 Ans van der Linde               

 

Dansavonden en dansleiding 

dinsdag   Jojanneke v.d. Hemert    

19.00 uur Israëlisch       

       

 Marijke van de Velde            

20.00 uur internationaal               

donderdag Ans van der Linde                

           of   

 Gerda Lauër                             

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 

banknummer  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. . 

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 

 

Van het bestuur 
Vanaf april is de nieuwe website in de lucht.  Het is een eerste begin 

en er moet nog veel aan toegevoegd worden. Er zullen telkens ook 

zaken aangepast worden. 

Voor verdere verlevendiging  van de website  hebben we jullie hulp 

nodig. 

De bedoeling is dat er veel verschillende foto’s en mogelijk filmpjes 

op de site komen:  als jullie leuke beeldherinneringen hebben van 

verschillende dansmomenten: stuur deze a.u.b. op. Het staat niet vast 

of dit dan gebruikt wordt, er zal een keuze gemaakt worden. 

Dansfoto’s en filmpjes komen mogelijk in het algemene deel. 

Filmpjes of foto’s van bv. gezellige etentjes kunnen mogelijk op de 

ledenpagina geplaatst worden. Iedereen krijgt nog een code om de 

speciale ledenpagina te kunnen bekijken. 

Graag als je wat beeldmateriaal hebt dit mailen naar 

dansgroepvlissingen@gmail.com. 

Alvast bedankt! 
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Wist U dat, 
...er op donderdag 19-02-2015 een gezellig drukke instuif was, 

...we de donderdagavondgroep daarvoor bedanken, 

...onze jaarlijkse A.L.V.op 03-03-2015 het record van vorig jaar 

verbroken heeft! 

...we..nog binnen een half uur konden gaan dansen, 

...de opkomst erg goed was, 

...dat dat heel erg prettig is voor ons bestuur, 

...’ons’ bestuur haar/zijn stinkende best doet, 

...Marijke het ´stokje´ heeft doorgegeven aan Ans, 

...we Marijke bedanken en Ans succes wensen, 

...we op zondag 08-03-2015 een dansworkshop ´Balkan` hadden, 

...daar een leuk aantal mensen aan deelnamen, 

...er nog meer mensen aan mee zouden kunnen doen, 

...we erg genoten hebben van Caspar en zijn enthousiaste verhalen, 

...hij op zo´n leuke speciale manier lesgeeft, 

...het daarom jammer is dat er niet nog meer mensen aan deelnamen, 

...Caspar erg blij was met zijn bedank cadeau, 

...dat een Zeeuwse schone was, 

...Rianne..onze voorzitter.. dat gemaakt heeft, 

...we weer een kledinginzamel actie houden, 

...we daar ook schoenen, riemen,tassen, bad-en-beddengoed in kwijt 

kunnen, 

...het wel herbruikbaar..dus schoon en heel..moet zijn, 

...ze dat op 17 september op komen halen, 

...we daar best hulp bij kunnen gebruiken, 

...er een bingoavond op stapel staat, 

...we daar op jullie allen rekenen, 

...er ook weer een rommelmarkt komt, 

...alle opbrengsten voor ons jubileum is, 

...we met de dinsdagavondgroep tappas zijn gaan eten, 

...dat bij de dichter aan het Bellamypark in Vlissingen was, 

...we van 20 tot 24 mei meededen aan ´Vlissingen in beweging´ 

...wat helaas geen nieuwe leden opleverde, 

...we op donderdag 07~05~2015 onze mei instuif hadden, 

...die goed verzorgd was, 

...Janny daar een heerlijke salade heeft gegeten, 



...zij daar het recept wel van zou willen, 

...dat ´het recept van´ misschien wel een leuke nieuwe rubriek zou 

zijn, 

...we nieuwe leden nodig hebben, 

...wij allen daaraan mee mogen werken, 

...we een nieuwe website hebben, 

...die opgeleukt mag worden, 

...we daar ALLEMAAL leuke foto o.i.d. voor mogen insturen, 

...we een heerlijke middag hadden voor Els´s 70ste verjaardag, 

...we heerlijk dansten in haar tuin, 

...we dat zeker gaan herhalen! 

...het prachtig weer was, Ron voor muziek in de tuin zorgde, 

...we geen eigenlijk geen dansleiding kunnen missen, 

...iedereen deze lijst mag aanvullen!!!    Ria Buteijn 

 

Instuif donderdag 19 februari 2015  
Buiten was het nog koud maar binnen was het fleurig met de bloemen 

op de tafels. Sanne was er ook met de baby die het zo gezellig vond 

met al die oma’s dat ze niet wilde slapen. Ook waren 2 mannen uit 

Macedonië die zouden misschien komen dansen maar we hebben ze 

helaas  niet meer gezien. We hebben veel Balkan dansen gedaan. Ans 

bedankt voor de leuke avond.    Rian  Jonkman 

 

Dansdag Balkan onder leiding van  Caspar Bik. 
 De aankondiging van de dansdag, 8 maart 2015, van 13.00 uur tot 

17.00 uur door onze dansleiding was veelbelovend: Caspar Bik, die 

mocht je niet missen! 

Uitgerekend op deze zondag was het voor het eerst prachtig 

zonderjasweer!  Blij met de zon, dus lekker op de fiets erheen. 

Aangekomen bij onze danszaal trof ik al even blije mensen binnen. 

Waaronder ook de dansleraar himself, Caspar Bik. Een vriendelijk 

kijkende jonge man met een artistiek kapsel. Behalve onze eigen leden 

waren er ook andere liefhebbers, ik vermoed van de 

volksdansvereniging uit Goes en ook zag ik Camilla. Nadat iedereen 

was binnen gedruppeld kon de workshop beginnen. Caspar begon met 

een mooi, eenvoudig warming-up dansje. Vervolgens werden we 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

getrakteerd op een serie leuke 

en ook wel pittige dansen, 

afkomstig uit verschillende 

landstreken. (namen weet ik 

echt niet meer). Met zeer veel 

enthousiasme, deskundigheid en 

geduld werden de dansen 

voorgedaan en we deden 

allemaal goed en ook even 

enthousiast mee. De 

“doornendans” is mij het beste 

bijgebleven, ook door de 

levendige toelichting en 

uitbeelding van Caspar. De pauze was op een gegeven moment  zeer 

welkom, want bij velen droop het zweet er inmiddels behoorlijk af. De 

warmte van de voorjaarszon was dan ook al aardig de zaal binnen 

gedrongen. We konden ons tegoed doen aan allerlei drinken en 

lekkers dat klaar stond. Na de pauze gingen we weer dapper verder. 

Tijdens een van de dansen stak Caspar zijn bewondering voor  een al 

wat oudere dansleraar niet onder stoelen of banken. Deze  80-er zou 

hij eerst geen cent meer geven totdat de hoogbejaarde man op de 

dansvloer verscheen en daar losging als een twintiger!  Op het eind 

van de workshop werden de dansen nog een keer herhaald. We hadden 

allemaal hard gewerkt, en waren moe, maar zeer voldaan! 

Ik vond het een hele leuke middag die ik niet had willen missen! 

Caspar is een echte Bikkel! 

En gelukkig komen de nieuwe dansen op de lesavond weer terug, dus 

een mooie aanwinst!      Sylvia Hoeksema 

  De Vloer 
Wie kent deze canon nog? 

      De bezem, de bezem 

 Wat doe je er mee, wat doe je er mee? 

 Je veegt er mee, je veegt er mee, 

 De vloer! De vloer! 

 



Nou gaat het hier niet over een bezem, maar over een vloer. En niet zo 

maar één, nee…  ONZE vloer! 

Want hoewel de gemeente hem betaald heeft voelt hij wel als ONZE 

vloer. In de oude zaal hebben we stukjes vloer gekocht, rommelmarkt 

gehouden en allerlei andere ludieke ideeën ten uitvoer gebracht om 

hem te kunnen bekostigen, maar deze vloer blijft toch ook voelen als 

ONZE  vloer.Maar hij heeft wel wat te lijden onder al ons gestamp, 

geveeg en geschuif. Dus zo af en toe moet hij eens lekker vertroeteld 

worden.  Eigenlijk twee keer per jaar, maar omdat Berna dit vaak 

alleen moest doen werd dat al snel één keer per jaar. 

Het bestuur vond dat zij zo langzamerhand maar eens van deze taak 

ontheven moest worden. Dus op de groepen is gevraagd om helpende 

handjes. Gerda, Ineke en ondergetekende besloten deze uit onze 

mouwen te steken.  Onder supervisie van Berna  natuurlijk, want zij 

weet hoe het moet. 

Vrijdag 1 mei ( dag van de arbeid, hoe toepasselijk!) om negen uur ’s 

ochtends waren we er. Berna voerde een strakke regie: 

- Eerst de stoelen in de gang. 

- Banken op de tafel. 

- Stofzuigen. 

- Dweilen met heet water (met dweilstokken en een ingenieus 

uitwring-apparaat).  

- Drogen.  Intussen tijd voor koffie! 

Dan wordt een speciaal mengsel geprepareerd waarmee de vloer 

behandeld gaat worden. Op je knieën?  Welnee! Met speciale uitknijp-

sponsen op een steel! Kind kan de was doen. 

 Maar… eerst achter de tafel, dan tafel tegen de muur. Eventuele 

voetstappen apart nabehandelen en dan de zaal in banen, zodanig dat 

we uitkwamen bij de keuken. Want het geheel moet vierentwintig uur 

drogen.        Ans van der Linde 

Voorjaarsinstuif. 
Donderdag 7 mei 2015. Helemaal in de sfeer van de Lente. 

De zaal was mooi versierd met blauw /witte bloemstukken. Heel 

creatief gemaakt door Gerda en Niels en ook Ina. 

Verspreid over de zaal stonden tafeltjes met kleedjes en lekkere hapjes 

voor tussendoor.  



Maar dansen is de hoofdmoot. Een lijst, waarop een wisselend 

programma met heel leuke dansen was op verschillende wanden 

aangeplakt. En ook nog konden er verzoekjes worden ingediend. 

Gewoon lekker dansen dus. Veel mensen waren al op vakantie, maar 

er was toch een redelijk grote groep die zin had in dansen. En

natuurlijk was er wat lekkers te 

eten en te drinken. Appeltaarten 

van Riet en Els gingen 

helemaal op. Een fijne avond 

dat kan gezegd worden. 

Iedereen bedankt voor de inzet 

van een zeer geslaagde avond. 

             Els Konings 

Niels bezig met de 

voorbereiding 

 

Overpeinzing:de kracht van volksdansen. 
Uit het programma van Tineke van Geel komt de Armeense dans 

Adana, een dans die de reactie van vrouwen symboliseert op de 

genocide waarbij vooral de culturele toplaag van de Armeniërs het 

slachtoffer was. In de dans komen afwerende  gebaren tegen de 

bedreiging van agressie en geweld  voor.  Maar  wat vooral imponeert 

is het collectief wat de vrouwen in de dans uitbeelden. Dit wordt 

ondersteund door prachtige bijna klassieke muziek. Al een paar keer 

heb ik de ruim 20 vrouwen van de donderdagavond deze dans zien 

uitvoeren, en elke keer was ik onder de indruk van de 

onverzettelijkheid en de afweer tegen geweld. 

Heel anders, maar toch vergelijkbaar, is de kracht van kringdansen, 

waarbij de gezamenlijke power zich naar binnen richt,  waarop de 

individuen, die de kring vormen, kunnen leunen. Met name voel je dit 

bij dansen zoals de Bulgaarse Ispaiche. Wankel op een been , maar 

met spanning op je armen in een bewuste w-houding heb je houvast 

aan elkaar. Je ervaart als het ware dat je samen een stevige en veilige 

kring bent. Toen de dans Ispaiche voor de tweede keer werd gedanst 

na de toelichting van de dansleiding, was dat te merken. Sierlijk  en 

met meer zekerheid kwamen de voeten in het langzame ritme hoger 

dan de eerste keer. Dit geldt ook bij de Roemeense Joc in Patru, de 

 



Albanese Cobancat en verscheidene Macedonische dansen. Dank zij 

dit principe kan ik die dansen veilig meedoen. 

Doordat mijn evenwichtsgevoel  achteruit gaat, zou ik gegarandeerd 

omvallen als ik niet kon rekenen op de gezamenlijke kracht van de 

kring.                                                               Niels Lauër                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 mei 2015. 
Ja, Ja, en toen was ik [Els ] ineens zomaar jarig en niet zomaar, maar 

een leeftijd zoals de kaart beschrijft die ik kreeg: 

70 JAAR: er zijn vele cliches: 

- Hoe ouder je bent, 

- Hoe minder oud je je voelt 

- het leven begint pas 

- je bent nooit te oud om te leren 

- nog lang niet achter de geraniums 

- wijsheid komt met de jaren 

EN ZE ZIJN ALLEMAAL WAAR!! 

Maar mijn grote wens was: Nog één keer dansen bij ons in de tuin. 

En dan ben je afhankelijk van het weer. Dus toen de 

weersverwachting goed was iedereen uitgenodigd om te dansen in de 

tuin.  

Gerda stond gelijk haar i-pod af voor die middag. Zelf kon ze niet, zo 

ook de andere dansleiders. Maar 10 enthousiaste dansers hebben zich 

 



goed geamuseerd, lekker in het zonnetje gezeten en zo nu en dan als 

we dachten de dans te kennen: over de molshopen en 

konijnenholletjes gedanst met veel lachen en stilstaan! 

Ronald , de filmer, heeft wel leuke beelden gemaakt. Maar elke keer 

als hij dacht: het gaat goed, stonden ze stil en wisten niet meer verder. 

Veel lachen, en dat hoort bij onze dansen. Mijn wens is dus fantastisch 

uitgekomen met alle dank aan iedereen die er was en aan Gerda voor 

de muziek.          Els Konings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERZAMELACTIE  BAG2SCHOOL 
Ria Buteyn heeft dit jaar opnieuw het initiatief genomen om mee te 

doen met  BAG2SCHOOL. Via deze club kunnen we geld verdienen 

door het verzamelen van allerlei spullen. Op 17 september 2015 

worden alle door ons gevulde grote zakken opgehaald en we krijgen 

betaald per gewicht. GA ALVAST VERZAMELEN  

Goede kwaliteit: schone kleding, schoenen (aan elkaar gebonden), 

tassen en riemen, pluche beesten, lakens, gordijnen. 

Inleveren kan na de zomer vanaf donderdag 3, dinsdag 8, donderdag 

10 en dinsdag 15 september.  

Ria wil graag hulp op de verzamelavonden en op donderdag 17 

september als het opgehaald wordt.  Zet het alvast in je agenda en geef 

alvast door als je kunt helpen op 17 september. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
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Belangrijke data voor de zomermaanden 

2015: 
 

- Laatste dansweek  van dit seizoen is de week van 29 juni tot 3 

juli. 

- Uitstuif op dinsdag 7 juli. 

- Toch kun je daarna elke week dansen: op de zomercursus en  

het zomerdanshuis. 

- Zomerdanshuis op de woensdagavond vanaf 22 juli t/m 26 

augustus. 

- Zomercursus op 3 maandagavonden, nl: 13 en 20 juli, dan 1 

week niet en de laatste keer op 1 augustus. De prijs moet nog 

bepaald worden, let op het bord. 

- Nachtmarkt op vrijdag 7 augustus. 

- Het nieuwe dansseizoen start weer vanaf maandag 31 

augustus. 


