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Dansadres: 

Bolwerk Lindeijerlaan 8 

4386 EA Vlissingen 

www.dansgroepvlissingeninternationaal.nl 

email: dansgroepvlissingen@gmail.com 

www.facebook.com/DansgroepVlissingenInternationaal  
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Bestuur 

Voorzitter     Rianne Crijnen              riannecrijnen@zeelandnet.nl 

         0118-465446 

Secretaris  Corine v. Wieringen       jacowi@zeelandnet.nl
 Statenhove  nr 8   0118 - 637899 

 4336 CB Middelburg  

Penningmeester  Hanneke Westhoek          hwesthoek@zeelandnet.nl 

                                                                      06-30535368 

Bestuurslid Johan v. Hemert         johanvanhemert@gmail.com       0118-465124  

Bestuurslid   Leny Schilstra   l.schilstra@zeelandnet.nl 

    0118-466757 

Bestuurslid Anja Klip    anjaeyk@gmail.com 

     06- 41677264 

Dansleiding Ans van der Linde              ansdewitt@zeelandnet.nl 

 

Dansavonden en dansleiding 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur, behalve de dinsdag. 

dinsdag   Jojanneke v.d. Hemert   jvanhemert@zeelandnet.nl 

19.00 uur Israëlisch      0118- 216088 

      06- 14110491 

 Marijke van de Velde           marijkevdv@kpnmail.nl 

20.00 uur internationaal              0118-460634 

donderdag Ans van der Linde               ansdewitt@zeelandnet.nl

           of   0118-462860  

 Gerda Lauër                       nielsgerda@hetnet.nl

     0118-611987 

theatergroep Johan v. Hemert           johanvanhemert@gmail.com                     

(maandag)     0118-465124 

koor Sylvia Lauret                         neranza@zeelandnet.nl          

(dinsdag)     0118-416846  

 

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. 

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 
 
 

Wist U dat... 
 ...Aleid en Niels heel graag kopij ontvangen, 

...dat ook best een foto mag zijn, 

...een receptje ook leuk is, 

...dat dan wel van 'n in/uitstuif of dans/feestavond moet zijn, 

...de vorige misstap een beauty was, 

...daar leuke stukjes in stonden, 

...we een dans "de scheepswerf" hebben, 

...Jojanneke hem afroept, 

...dat afroepen ook fout kan gaan, 

...we naar links moeten en naar rechts gaan, 

...we altijd erg veel moeten lachen en dat dat héérlijk is, 

...de 'scheepswerf' best nog tegenvalt, 
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...we gewoon goed tot acht moeten tellen, 

...de OHRID gangers goed aangekomen zijn, 

...er nu zelfs drie generatie's...moeder,dochter,kleindochter...bij waren, 

...zij weer gezond en wel terug zijn en dat Ans weer terug wil, 

...de donderdagavondgroep storm voorspelde, 

...Johan dat merkte tijdens "de Slaught to donegal", 

...zij daarbij ZO moesten lachen, 

...Andrea blij is dat ze is komen volksdansen, 

...ze dat 'bij ons' al tien jaar doet, 

...we op dinsdag "Sirba cu plimbare"dansten, 

...we daarbij Susan Kelvink herdachten, 

...omdat het Susan haar dans was, 

...we op 7 juli onze uitstuif hadden, 

...die in het teken van 700 jaar Vlissingen stond, 

... Gerard de Rijke namens de gemeente Vlissingen op bezoek was, 

...hij onze vereniging een mooi boeket bloemen gaf, 

...die bloemen mee gegaan zijn naar Jojanneke, 

...die op dat moment helaas in het ziekenhuis lag, 

...wij haar allemaal beterschap wensten,  

...Gerard de Rijke heeft zitten genieten en filmen, 

...iedereen er ook erg mooi uitzag, 

...we de avond - en daarmee het seizoen- afsloten met de vredesdans, 

...MARIJKE IEDEREEN BEDANKTE EN EEN FIJNE VAKANTIE 

…TOEWENSTE 

...we op 1 september weer zijn begonnen,  

...de nachtmarkt weer een sprookje was, 

...het prachtig weer en druk was, 

...er ook werd meegedanst door mensen uit het publiek, 

...de zomer cursus weer een succes was, 

...ons zomer danshuis goed bezocht is, 

...Chris Verheul er ook met regelmaat was, 

...we weer op de "zomermarkt" van Rustenburg in Middelburg 

dansten, 

...er tegelijk een aantal van onze leden naar   

   DOEDANS waren, 

...zij daar enorm van genoten hebben, 

...je dat op de dinsdag kan zien aan een aantal "zonnige" T-shirts, 

...we toch met een leuk groepje onze kunsten konden laten zien,  



...J.B dacht dat hij LeeTowers was, 

...Berna toen een dikke lip had, 

...onze PR kraam er ook weer stond 

...we daar ook een loterij hadden, 

...Ina Melaard er een leuke kids grabbelloterij had, 

...we alle lootjes verkocht hebben, 

...dat samen ruim 75 euro...voor onze jubileumpot...opbracht, 

...we Ina daarvoor bedanken, 

...het een gezellige dag en mooi weer was, 

...we iedereen bedanken voor de helpende handen, 

...we niet zonder die handen kunnen!!! 

...hierna een receptje van de uitstuif komt.... 

                                                  Ria Buteijn                                

Recept van Berna 
...dat Bss heet..zoals zijzelf zegt! 

dit is Berna's simpele salade, 

het kan op sesam / maanzaadcups, of op crackertjes, 

maar het is ook heerlijk fris op een plakje/schijfje komkommer... 

 1 blikje tonijn op water, 

1 hard gekookt ei...fijngemaakt, 

1 GROTE augurk...heel fijn gesneden, 

1 eetlepel mayonaise, 

Als alles gelijkmatig fijngemaakt,gehakt of gesnipperd is, 

het geheel mengen met de mayonaise en even laten rusten in de 

koeling. Daarna verdelen op.......en serveren, eet smakelijk!  

        

DANK DANK 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de lieve telefoontjes en 

kaarten na mijn val. Het gaat gelukkig de goede  kant op. Nu mijn 

knie nog.           Rian Jonckman 

 

Lieve allemaal,  

Via deze weg wil ik  jullie heel erg bedanken voor jullie belangstelling 

en lieve medeleven gedurende mijn heup gebeuren. 

Ben een gelukkig mens met jullie om mij heen ik hoop snel weer mee 

te dansen....          Ria Buteijn 



 

Rechtzetting 
Even rechtzetten: In de misstap van juni schreef Ans een stukje over 

de vloer. Inderdaad heb ik in de oude zaal wel eens de vloer alleen 

gedaan. 

Maar in deze zaal zijn Ria, Willy en Leny jullie voor gegaan.  

Misschien volgend jaar weer drie andere mensen die de vloer, 

voor hun rekening nemen.      Berna van Waveren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstuif 

Het was een heel gezellige avond! 

De uitstuif van 7 juli 2015 was een succes. Er was een flinke opkomst 

en allerlei lekkere hapjes stonden klaar. Het thema was 700 jaar 

Vlissingen. We konden ook een gast verwelkomen. Iemand van de 

gemeente kwam ons bezoeken en bracht tot onze verrassing ook een 

mooi boeket bloemen mee. Dat kreeg Jojanneke, daar zij er jammer 

genoeg niet bij kon zijn. Er werd flink gedanst en de dinsdagavond 

groep gaf een eerste voorstelling. Iedereen was gekleed in passend 

kostuum en de dans heette: "werken op de scheepswerf". Het zag er 

 



leuk uit. Ook de donderdag gaf een oude parendans " de graaf van 

Buren " ten beste. Hier was men ook geheel in stijl gekleed. Wat doet 

het toch veel voor een dans als je de juiste aankleding hebt. Ook was 

ieder compleet in zijn of haar rol met mimiek en houding. Geweldig! 

Een mooie afsluiting van weer een fijn dansjaar.  Rianne Crijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bag2School  

Op de rekening van de vereniging is het mooie bedrag van € 85,50 

overgemaakt als opbrengst van de Bag2School actie. 

Ria en iedereen die hieraan een bijdrage geleverd heeft heel erg 

bedankt. Het geld wordt gereserveerd voor het jubileum in 2017. 

Hanneke Westhoek 

Inlogcode voor de website 
De leden en donateurs  van onze vereniging hebben een tijdje terug 

een inlogcode gekregen voor het ledengedeelte van de website. Dit is 

niet voor mensen van buiten de vereniging toegankelijk. Hier kan je 

 
 



o.a. de Misstap op aantreffen. Als je de inlogcode niet gehad hebt of 

niet meer weet kan je contact opnemen met Hanneke Westhoek, via de 

mail: dansgroepvlissingen@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burendag, 26 september 2015  

Het terrein van Scheldemond is feestelijk ingericht met allerlei 
activiteiten. Het festival der culturen wordt hier gevierd. Er is een 
roofvogelshow, een springkussen, een draaimolen, schminken voor 
kinderen, muziek enz. Er zijn verschillende standjes met heerlijke 
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hapjes van verschillende culturen. Kortom, er is voor elk wat wils. Er 
worden diverse optredens verzorgd. Van het vouwen van een 
hoofdtooi uit Curaçao, tot een Elvis Presley act.  
Grad na More is ook uitgenodigd voor een optreden. Ze dansen een 
programma met Turkse dansen. Het optreden werd door een groot 
en enthousiast publiek bezocht. Leuk om te dansen voor zo'n 
plezierig publiek. Kortom het was een geslaagde middag. Fijn dat we 
daar een goede bijdrage aan hebben kunnen leveren. 
Met dank aan de leden van Grad na More, die hun zaterdagmiddag 
hebben gebruikt om dit festival mede tot een succes te maken en 
meer bekendheid aan onze vereniging te geven.    Rianne 
Crijnen 

Rommelmarkt  

 Op 14 november is er weer een  rommelmarkt geweest. Aantal 
bezoekers-kopers viel wat tegen. Maar …de opbrengst was 386,50  
euro!  Dit gaat naar de reservering voor het jubileum in 2017! 
Iedereen die heeft meegeholpen heel erg bedankt!!   
         Hanneke Westhoek 

Workshop Roosevelt Academy 

 
Het nieuwe schooljaar op de Roosevelt Academy is begonnen. 
In de eerste week was de introductie week en was ik uitgenodigd om 
een workshop internationale dans te geven. Vorig jaar hebben we 
ook tijdens de introductie week met Grad na More opgetreden. Maar 
dit jaar mocht het een workshop worden. 
De studenten konden kiezen uit verschillende workshops waaronder 
buikdansen, Zeeuwse mutsen vouwen en internationale dans. 
De studentes werden in drie groepen verdeeld en rouleerden de 
gehele avond tussen verschillende workshops. 
Elke workshop duurde 30 minuten. 
Het was al tijd en we stonden met smart te wachten op de 



studenten, maar helaas kwamen ze maar niet en ondertussen werd ik 
steeds zenuwachtiger en vroeg ik me af of er wel iemand mijn 
workshop had gekozen. Maar ineens kwamen er een paar studenten 
en voor dat ik het wist stond er ineens een grote groep van meer dan 
35 mensen. 
Ik heb drie dansen aangeleerd en wat een enthousiasme zeg, ze 
vonden het helemaal geweldig! Gauw gauw na 30 minuten door naar 
de volgende workshop en de volgende grote groep stond al klaar.Het 
was een hele geweldige avond. Er zijn ongeveer 80 studenten 
geweest, maar wat waren ze enthousiast en ook al konden ze het 
niet zo goed, ze bleven mee dansen en springen. 
Wat geweldig dat ik dat mocht doen en hopelijk mogen we volgend 
jaar weer van de partij zijn.      Jojanneke van Hemert 

DoeDans 2015 op de Paasheuvel 

 
 

Dit jaar was DoeDans weer als 

vanouds in Vierhouten op de 

Paasheuvel. De eerste keer 

DoeDans (Bart was toen 4 

jaar)in 1979 was ons eerste 

DANS-kampeerfeestje op de 

hei. Wat een tijd ligt 

daartussen! 

Heerlijk om hier weer te zijn 

en lekker mee te doen met de 

workshops, de voorstellingen te zien, niet te vergeten de fantastische 

muziek te horen en dat allemaal op de hei. 

Drie kleindochters waren mee en alle vier mijn kinderen en 

aangetrouwde kinderen. Ik voelde me een rijk mens. Toch ook wel 

spannend, zo'n avontuur. Voor Hannah (6) en Rosa (4) was het hun 

eerste keer. Voor Seska ook, maar dat telt nog niet helemaal mee. Ze 

is pas een half jaartje oud. 

Op vrijdagmiddag begon het feest: plekje zoeken, tent opzetten, 

iedereen gedag zeggen van alle bekenden om je heen. Rond kijken, 



genieten van de muziek en voorzichtig al eens een dansje proberen. 

Hannah en Rosa waren verrukt! Niets hield hen tegen om hun eigen 

"dansfantasie" te laten zien. Bovendien laat opblijven om de eerste 

theatervoorstelling mee te maken. Op het puntje van hun stoel, 

ademloos keken ze naar het dansen, de prachtige kostuums. 

Zaterdag en zondag hebben ze meegedaan met het kinderprogramma. 

Compliment op zijn plaats voor de meiden, die dit met veel 

enthousiasme op zich namen. Een stuk of 20 kinderen van 4 (Rosa) tot 

12 jaar allemaal met plezier bezig te laten zijn met dans en een 

dansvoorstelling in elkaar zetten is geen sinecure! Dit alles leidde tot 

een voorstelling van de kinderen op zondagmiddag. 

Ondertussen heb ik heerlijk kunnen dansen, ook met mijn eigen zoon! 

Tot slot hebben we (niet alleen ouders maar eigenlijk wel het hele 

DoeDans-volk)  genoten van het plezier en het enthousiasme van de 

kinderen bij hun voorstelling. 

Rosa jubelde dat dit het leukste weekend ooit voor haar was! 

En volgend jaar? Ach, je weet nooit. Maar als het aan ons ligt, gaan 

we weer! En dan weer, en dan weer.......    Gerda  Lauër 
 

 

Zie je dat de 

vlaggetjes zijn 

gemaakt van oude 

t/shirts van onze 

groep? 

 

 

 

 

 

 

 



Feestelijk diner/dansant van de 

donderdagavondgroep. 

 
Op 2 juli hebben we een feestelijke avond gehad met veel lekkers. 

Tussendoor dansen en kletsen en genieten van het samen zijn. Er zijn 

wel foto´s maar geen uitgebreid verslag.  

 

 
 

 
 



Herfst. 

 
Een mooi seizoen, vooral in de tuin met kleuren van geel, rood en 

bruin, en heel veel paddenstoelen. En daarbij past lekker eten van 

pannenkoeken. Laat ik nu bij het inventariseren een Misstapstukje 

over de Pannenkoekendans vinden. Weten jullie die nog? Bij deze 

schrijf ik het nog eens over: 

We hebben deze dans de "Pannenkoekendans" van Gerda geleerd en 

hij komt uit Albanië. De dans begint met het vliegtuig: armen schuin: 

linkerhand naar beneden en de rechterhand naar boven om naar de 

nagels te kijken (of ze wel schoon zijn). Vervolgens worden de 

handen gewassen en gaan we weer vliegen, maar dan naar rechts de 

armen naar beneden en linkerhand naar boven: nagels weer 

inspecteren en dan weer handen wassen. Vervolgens wordt het deeg 

gekneed en sierlijk met de handen gewapperd. Deeg vervolgens met 

de handen gewreven en kan het bakken beginnen: met kleine en grote 

bewegingen worden de pannenkoeken gebakken. En wat zo heel erg 

leuk is: HET IS EEN MANNENDANS! Want in Albanië bakken de 

mannen pannenkoeken. Wat er ook nog bij wordt vermeld: Voor een 

mannendans is hij heel sierlijk, en je beweegt als een vliegtuig. 

Dit was lang geleden, maar misschien wil Gerda hem nog wel eens 

een keer uit te leggen. Lekker toch?     Els Konings. 

 

 
-advertentie- 

Bolletjes wol voor een goed boek  
Op de rommelmarkt van 14 november  was er een grote 

verscheidenheid aan boeken te koop. Net  zoals er in de kasten in onze 

danszaal  talloze boeken uitnodigend staan. 

Bij ons, Niels en Gerda, liggen weer een paar volle tassen boeken 

klaar. Deze tassen worden regelmatig aangevuld door de 

schoonmoeder van onze zoon Bart . Ze wil daarvoor geen geld, maar 

als je  ergens bolletjes wol of katoen over hebt  houdt ze zich 

aanbevolen. Als je wat hebt geef het dan mee aan Gerda. Alvast heel 

veel dank!  Niels Lauër

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Instuiven 

 
Herfst:   donderdag 29 oktober o.l.v. Gerda, al geweest  

Kerst:   dinsdag 5 januari o.l.v. Marijke 

Voorjaar:   donderdag 25 februari o.l.v. Ans 

Meivakantie:  dinsdag 3 mei o.l.v. Jojanneke 

Uitstuif:   maandag 11 juli o.l.v. Johan 

 

Kerstmis valt dit jaar op vrijdag en zaterdag.  

De kerstvakantie  is van 21 dec. t/m 1 januari. 

Op 4 januari beginnen de scholen weer. Als we na Nieuwjaar instuif 

houden zouden we 3 weken niet dansen.  Dit vonden we te lang. 

Daarom   hebben we deze constructie bedacht: 

Op maandag 21 en dinsdag 22 december is er gewoon dansen. Dan 

begint onze vakantie. 

Op maandag 4 januari: geen dansen. 

Op dinsdag 5 januari: instuif met nieuwjaarswensen. 

Op donderdag 7 januari gewoon dansen. 

Dit alles in overleg met bestuur en dansleiding. 

reserveer alvast in je agenda: 

de ALV wordt in 2016 gehouden op donderdag 10 

maart 

 
 
 

 


