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     Kleur je lente 
 

 

Dansadres: 

Bolwerk Lindeijerlaan 8 

4386 EA Vlissingen 

www.dansgroepvlissingeninternationaal.nl 

email: dansgroepvlissingen@gmail.com 

www.facebook.com/DansgroepVlissingenInternationaal  

 

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    

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 

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 

banknummer: IBAN : NL 96 INGB 0006 5606 33 t.n.v. Dansgroep 

Vlissingen Internationaal. Betalen per half jaar of jaar is ook mogelijk. 

 Per 1 juli 2016 bedraagt de contributie: 

Volwassenen    per kwartaal    € 50,00 



Scholieren         per kwartaal     € 33,50 

Koorleden         per kwartaal      € 25,00 

Eenmalig inschrijfgeld                 € 22,50 

Nieuwe leden kunnen eerst een maandje meedansen. Daarna moet er 

contributie betaald worden. 

U kunt ons ook steunen als donateur met een minimumbijdrage van  

€ 25,00 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 
 

De eerste misstap van 2016 
De Nieuwjaarsinstuif was naar ik heb begrepen heel geslaagd. Verder 

wordt 2016 een heel actief jaar. Zeker voor de PR, die druk bezig is 

met de voorbereidingen voor het 60-jarige bestaan  in 2017 van onze 

vereniging. Veel tijd gaat ook naar alle mogelijkheden om nieuwe 

leden te trekken. 

In de ledenvergadering heeft het bestuur  de noodzaak laten zien van 

een contributieverhoging. De aankondiging van de gemeente 

Vlissingen om de subsidies aan verenigingen af te bouwen  vraagt 

veel vergaderingen van het bestuur zowel als de PR. We doen ons 

uiterste best om de vereniging in stand te kunnen houden.  

Met klem verzoek ik iedereen om mee te denken en suggesties op te 

schrijven en aan bestuursleden mee te geven of neer te leggen op de 

bar in de zaal. Ideeën voor ledenwerving, maar ook om geld  binnen te 

brengen zijn van harte welkom. Er zijn al goede initiatieven zoals Bag 

2 School, rommelmarkt enz. Ik hoop dat iedereen zijn schouders 

eronder wil zetten om nog lang van onze activiteiten te kunnen 

genieten. We gaan ervoor!     Rianne Crijnen  

Wist u dat…. 
… we toch weer 285 kg aan kleding enz. hadden 



… dat 85 euro en 50 cent heeft opgebracht voor onze jubileumpot, 

… we daarbij weer veel hulp hadden en het daardoor zo gepiept was, 

… we daar iedereen weer voor bedanken! 

… Gerda een geweldig idee had, 

… dat een "zeer geslaagde"filmavond was, 

… dat hopelijk voor herhaling vatbaar is, 

… onze rommelmarkt niet zo druk bezocht is, 

… het toch aardig wat geld in het jubileumlaatje heeft gebracht! 

… terwijl Marijke haar heerlijke soep rondbracht 

… en Renate de bekers heeft gekocht, 

… dat was omdat ze zo goed bij haar servies passen! 

… we ook daarbij alle "hulpbieders"weer willen bedanken! 

… spiegelende bloempotten de kleur van de omgeving aannemen, 

… er dankzij onze rommelmarkt er nu nog een bij mij staat, 

     waarvoor  dank! 

… Ina en Adrie Melaard 50 jaar getrouwd zijn, 

… we hen daar nogmaals mee feliciteren, 

… een grote schaal MET salade ook achterover kan vallen als je de  

     lepels eraf pakt, 

… dat HEEL vervelend is als het je overkomt, 

… een rollator een rem heeft om erop te zitten, 

… de koffie omgaat als je de rem NIET gebruikt, 

… onze Nieuwjaarsinstuif een gezellige, druk bezochte avond was, 

… er een aantal mensjes `s middags al de zaal versierden, 

… het thema  internationaal was en Marijke een quiz heeft 

     samengesteld, 

… we moesten kijken uit welk land welke nieuwjaarswens kwam? 

… er diverse vlaggen bij diverse landen gezocht moest worden, 

… er zelfs diverse telefoons in de aanslag kwamen!!! 

… er twee mensen ALLE vlaggen goed hadden, 

… er 23 mensen meer dan de helft van de quiz goed hadden! 

… de winnaar er 43 goed had, 

… de hoogste score bij de nieuwjaarswensen 19 was en dat 2 mensen 

     die score hadden! 

… er een flink aantal heerlijke internationale baksels waren, 

… recepten op aanvraag leverbaar zijn!  

… er voor de maandagavondgroep o.a. de "kaarsjesdans"- 

… er voor de dinsdagavondgroep o.a. de"chad gadiya"- 



… er voor de donderdagavondgroep o.a. de "ispaiche tjekme" van    

     Caspar Bik  werd  afgespeeld, 

… we samen 35 dansen hebben gedanst! 

… dat best heel veel is en we de avond afsloten met "Ako Umram" 

… we Marijke en de dinsdagavondgroep bedanken voor de goede 

     zorgen, 

… de voorjaarsinstuif niet druk maar reuze gezellig was? 

… er veel te veel lekkers was, 

… dat Miny Ans zeer goed kan verstaan! 

… Jopie nog nooit zulke BRUTALE koeken heeft gehad als die van 

     Johan!?! 

… we een goede bezochte ALV hadden met een groot aantal leden, 

… we het bestuur weer bedanken voor al hun inzet in het afgelopen 

      jaar! 

… we er met z'n allen de schouders onder moeten zetten, 

… er op 19 maart een dansdag/workshop internationaal was, 

… dat o.l.v. onze "eigen" Jojanneke en super was, 

… er net genoeg mensen waren, omdat er mensen niet zijn komen 

     opdagen, 

… die mensen niet weten wat zij gemist hebben, 

… iedereen deze lijst mag en kan aanvullen….. Ria Buteijn 
 

De laatste dansavond van 2015 
Het was de avond van Marijke en Jojanneke. Onder leiding van 

Jojanneke  genoten een flink aantal  mensen van de moderne wereld 

dans. Daarna de gezellige avond bij Marijke. Ook daar waren mensen 

van de donderdag bij aanwezig, zodat dit ook een flinke groep was. 

Marijke had voor iedereen een leuke Kerstverrassing in de vorm van 

een beertje of een sneeuwman. Heel leuk gedaan Marijke en hartelijk 

dank hiervoor.  

Hoewel dit stukje pas in het nieuwe jaar gelezen zal worden, toch 

vanaf deze plek: Prettige Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling 

gewenst. Daar ik niet aanwezig zal zijn op de Nieuwjaarsinstuif, via  

de Misstap dan ook een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar gewenst voor 

iedereen.                 Rianne Crijnen. 

Nieuwjaars instuif 2016 
De avond werd geopend door Marijke met de volgende woorden: 



Namens het bestuur van onze groep wens ik jullie een heel goed 

dansjaar vol vrede, gezondheid, liefde en vriendschap. Om dit laatste 

staat onze vereniging bekend. Daar waar mogelijk steunen wij elkaar 

met raad en daad en zijn wij één grote vriendenclub gew

Jammer genoeg is er nog steeds te weinig groei in onze groepen, maar 

als er nieuwe mensen komen kijken of zich aansluiten ervaren zij dit 

volgens hun zeggen als een warm bad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Simone 

Volksdansgroep Vlissingen werd 

en dat is inderdaad wat we zijn. De dansen die we doen komen uit 

veel verschillende landen, vandaar dat jullie de vlaggen van 24 van 

deze landen zien hangen. Van diezelfde landen zijn ook de 

Nieuwjaarswensen. Als je het

waarbij je het nummer van de vlag en van de wens bij het betreffende 

land moet zoeken. Natuurlijk is er voor de winnaars een prijs.

hebben vanavond ook internationale hapjes:  Zeeuwse Nieuwjaars 

wafeltjes, Israëlische honingcake, Griekse Nieuwjaarscake 

(Vasilopita), Roemeens oliebollen, Franse kaas

Japanse zoutjes, Belgische bonbons, Spaanse sangria en nog veel 

meer. Ik wens jullie vanavond heel veel dansplezier, succes met de

puzzel en nogmaals een fijn dansjaar gewenst.

 

 

 

Namens het bestuur van onze groep wens ik jullie een heel goed 

dansjaar vol vrede, gezondheid, liefde en vriendschap. Om dit laatste 

staat onze vereniging bekend. Daar waar mogelijk steunen wij elkaar 

met raad en daad en zijn wij één grote vriendenclub gew

Jammer genoeg is er nog steeds te weinig groei in onze groepen, maar 

als er nieuwe mensen komen kijken of zich aansluiten ervaren zij dit 

volgens hun zeggen als een warm bad. 

Simone 19 wensen goed 

Volksdansgroep Vlissingen werd Dansgroep Vlissingen Internationaal  

en dat is inderdaad wat we zijn. De dansen die we doen komen uit 

veel verschillende landen, vandaar dat jullie de vlaggen van 24 van 

deze landen zien hangen. Van diezelfde landen zijn ook de 

Nieuwjaarswensen. Als je het leuk vindt, kun je meedoen aan
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meer. Ik wens jullie vanavond heel veel dansplezier, succes met de    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag puzzel Nieuwjaars instuif 
Op die avond is er heel druk en erg geanimeerd gepuzzeld. De 

opdrachten waren dan ook niet makkelijk.  

De winnaars zijn:  



Berna en Hans. Zij hadden alle vlaggen goed evenals Liesbeth.  

Van de Nieuwjaarswensen hadden zij er 19 goed evenals Simone. 

Alle vier van harte gefeliciteerd met deze prestatie. 

Marijke van de Velde 

 

 

De           winnaars 

 

 

 

 

 

 

 
   De winnaars 

Van het Bestuur 
Overzicht van de contacten tussen het bestuur en de gemeente 

Vlissingen. 

In februari 2015 hadden we al protest aangetekend tegen het 

voornemen om de subsidie in 4 jaar tijd telkens met 1 / 4 te 

verminderen tot tenslotte geen subsidie meer. We hebben een brief 

naar B en W gestuurd met een kopie naar de leden van de 

gemeenteraad. Hier hebben we geen enkele reactie op ontvangen. 

Eind 2015 kwam het officiële bericht dat de gemeente het besluit over 

verlaging en tenslotte stopzetten van de subsidie gaat uitvoeren. 

Hanneke was heel alert en wist dat je officieel bezwaar moest 

aantekenen. We hebben dit nog net gedaan voor de 6 weken die hier 

voor staan voorbij waren. Op 11 februari was er een hoorzitting 

waarin we ons verweer bij een onafhankelijke commissie konden 

toelichten. Rianne, Hanneke en ik zijn daar geweest en we hebben o.a. 

aangegeven dat er geen enkele reactie was gekomen op onze 

protestbrief en dat er al lange tijd onduidelijkheid is over de huur van 

 



de zaal in de toekomst, waardoor er geen goede begroting is te maken. 

Ook aangekondigde gesprekken met de gemeente hebben niet plaats 

gevonden. We hebben aangegeven dat dit naar ons idee een vorm van 

“onbehoorlijk bestuur” is. 

Namens de gemeente kwam Lilian Gillissen aan het woord.  

Vroeger heeft zij veel met ons meegedacht  (o.a. met de nieuwe vloer 

in de A Coortelaan).. We hebben dan ook vooraf (we moesten 

wachten) als achteraf “informeel” met haar gesproken. Zij is ook niet 

gelukkig met het feit dat de verenigingen met die bezuinigingen te 

maken krijgen. De gemeente wil toch wel graag dat hun inwoners in 

clubs actief kunnen blijven.  

Tot nu toe (eind maart 2016) hebben we nog geen uitspraak van de 

verweercommissie ontvangen.  

Toch zijn er wel enige ontwikkelingen: er is contact geweest met 

iemand van de sportraad die zich bezig houdt met alle dansgroepen. 

Hieruit is een mogelijk idee voor een werving dag met allerlei 

dansvormen door de verschillende groepen. 

Ook is er nu wel een gesprek geweest met degene die voor de 

gemeente bij alle amateurverenigingen moet inventariseren naar 

financiële  knelpunten die ontstaan en hierover rapporteren naar de 

gemeenteraad. Hij vertelde dat er bij de gemeente iemand aangesteld 

is die na inventarisatie van alle accommodaties o.a. een voorstel voor 

huur moet opstellen en er wordt verwacht dat dit komende zomer 

duidelijk wordt. 

Al met al een heleboel “gedoe” en we zullen jullie op de hoogte 

houden als er meer duidelijk wordt.   Corine van Wieringen 

 

Contributie verhoging: 
Tijdens de laatste ledenvergadering is besloten dat de contributie met 

ingang van 1 juli 2016 verhoogd wordt met € 5,00 per kwartaal en € 

2,50 voor koorleden. De laatste jaren is het niet nodig geweest om de 

contributie te verhogen, nu is het echter noodzaak. 

Van de gemeente Vlissingen hebben we te horen gekregen dat er 

besloten is om de subsidie in 4 jaar tijd terug te brengen tot € 0,00. 

Dat betekent dat er de komende jaren grote financiële tekorten gaan 

ontstaan. Als bestuur zijn we hard bezig,  ook samen met de gemeente 



Vlissingen, om te kijken hoe we hiermee om moeten gaan.  Er is niet 

zomaar een pasklare oplossing en er zijn nog veel zaken niet duidelijk. 

Zodra we meer weten zal dit aan de leden bekend gemaakt worden. 

         Hanneke Westhoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bardienst met nieuwjaarswensen aan de bar 

Dansdag Internationaal   

onder leiding van Jojanneke van Hemert 
19 maart een druilerige zaterdag…echt een dag om te dansen dus! 

En zodra de meeste mensen binnen waren begonnen "we" met de 

warming up, (ik hou het voor het gemak op  "we", al dans ik ( nog ) 

niet mee) die kennen we allemaal en….. dat is altijd fijn beginnen! 

Jojanneke heeft zes dansen op ons "verzoekjesbord"geschreven 

waarvan er een reserve was dacht ik… ( sorry Jojanneke als ik het 

verkeerd heb)…hieronder de namen van de aangeleerde dansen… 

1 Heyamo - Turkijë 

2 Maleshevsco - Bulgarijë 

3 Arcanul Batrinesco - Moldavië - Roemenië 

4 Mahapecha Shel Simcha - Israël 

5 Malo Vlasko Kolo - Servië 

6 Azarbaycan - Azarbaycan Turkije 



…de voorlaatste dans was er een op reserve maar…we hebben er vijf 

gedaan en sommige dansen waren wat moeilijker of sneller dan de 

andere en Marijke deed ze allemaal stoer mee! 

Met Johan en Lenie achter de koffiekraam waren de pauzes een 

aangename onderbreking, eenmaal weer op adem ging JoJanneke weer 

van start…Ik heb makkelijk praten ik zat aan de kant en heb genoten 

van jullie! Marije wipte ook nog even binnen met Jasmijn, 

volgens mij weten jullie allemaal wel dat zij de dochter en 

kleindochter zijn van Ans. 

Marije moest nog even weg en Jasmijn wilde graag blijven dus… 

Pinkeltje en het circus… kwam ter tafel en dat ging over kleine 

diertjes o.a.  wolkewitje een "witte vlinder" waarop Jasmijn haar 

mooie donkere wenkbrauwen fronste en ze: huh...een witte vlinder…? 

ik heb nog nooit een witte vlinder gezien..! waarop ik haar zei dat 

zij de aankomende zomer een witte vlinder zou zien!   

Mama Marije had ook een schrijf/notitieboekje achtergelaten zodat 

Jasmijn eventueel zou kunnen tekenen, nou daarin had ze wel zin. Ze 

gaat  mij tekenen en zei…”ik kan niet zo goed kort haar tekenen alleen 

maar lang haar…nou ik hou wel van lang haar hoor…oke… 

enne…mag je ook andere kleren aan?” Natuurlijk mag dat..ik kreeg 

een prachtig jurk aan MET bloemen en iedereen heeft vijf vingers: 

…1 2 3 4 5…zei ze en ze telde haar vingers…natuurlijk heb ik die vijf 

vingers ook aan beide handen. Ik hoop dat die mooie tekening erbij 

kan en anders kunnen jullie hem bewonderen op het prikbord!  

 Jojanneke en Jasmijn bedankt voor de fijne dag.          Ria Buteijn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Druk aan het puzzelen 

Van de PR groep 

Zoals afgesproken in de ledenvergadering een opsomming van de 

geplande activiteiten van de PR groep. 

Uitwerken begroting jubileumfeest 2017 

Datum vast leggen jubileumfeest en afspraak maken met orkest 

 en zaal de Zwaan. 

Contact met de HZ over te geven workshops. 

Continueren contacten Roosevelt Academy 

  Organisatie van een dag samen met andere dansgroepen (nog 

 in oriëntatiefase),   de gemeente zou ons hierbij kunnen  

faciliteren. 

  Opstarten/uitwerken line dans Zuid-Amerikaans. (cursus van 

 enkele weken) 

Werven van leden voor alle groepen. (vermelding website, 

facebook, twitter, Instagram). 

Plannen start van een beginnersgroep of korte cursus van 

ongeveer 10 weken. (nog in oriëntatiefase)  

Leden kunnen natuurlijk ook bijdragen aan ideeën om leden te werven 

om de vereniging een gezonde basis te geven om nog lang door te 

gaan. Heb je een idee stuur dit dan 



naar pr@dansgroepvlissingeninternationaal.nl of via de website te 

gaan naar de ledenpagina "info PR groep" 

 De activiteiten van PR groep op de ledenpagina van de website 

worden regelmatig bijgewerkt.  

De pagina "info PR groep" is in ontwikkeling en zal binnenkort online 

zijn.      Jan Bart Bakker, webmaster & Pr 

 

Havermout koekjes  
Zoals gebakken door Gerda bij de voorjaarsinstuif. 

Ingrediënten: 100 g zelfrijzend bakmeel, 150 g vlugkokende 

havermout, 125 g roomboter in blokjes, 200 g basterdsuiker,               

1 losgeklopt ei, fijngeraspte schil van 1 citroen of 1 zakje vanillesuiker 

nog extra nodig: plasticfolie, bakpapier 

Bereiden: Leg alvast 2 vellen plasticfolie op het aanrecht. Doe alle 

ingrediënten met een snufje zout in een kom en kneed met koele 

handen door elkaar. Snel werken, want het wordt al rap een kleverige 

boel. Verdeel het deeg in twee porties over het plasticfolie en rol tot 

twee rolletjes. Laat minstens 1 uur in de koelkast opstijven. Verwarm 

de oven voor op 175 °C. 

Snijd de rolletjes deeg in dunne plakjes en verdeel ze (met 

tussenruimte, ze lopen iets uit!) over 2 met bakpapier beklede 

bakplaten. Bak ze in een kwartiertje goudbruin. 

Tip: Je kunt ook slechts één bakplaat bakken, en het andere rolletje in 

de koelkast bewaren; hoe kouder de rol, hoe makkelijker het is om 

hem in plakjes te snijden en hoe minder de koekjes uitvloeien in de 

oven.  

Het recept 'Eenvoudige havermoutkoekjes' is afkomstig uit het 

kookboek “De HeimweeKeuken” van Karin Luiten  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liesbeth alle vlaggen goed 

 

 



Gedichtje 
Dansen met je ogen dicht 

de wereld is weg 

muziek, adem, voeten die dansen, 

lichaam dat wiegt, 

geest die zweeft 

hand in hand met je buurvrouw links, 

hand in hand met je buurvrouw rechts, 

ronde danscirkel 

Kom, geef me jouw hand! 

 

Aanleiding was het dansen van Janko parach. (schrijf je dat zo?) 

        Andrea van Boven 

 

 

 

Agenda 
 

Instuif meivakantie: dinsdag 3 mei o.l.v. Jojanneke 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

NB 

De foto’s van de Nieuwjaarsinstuif zijn gemaakt door Marijke en 

staan door de hele Misstap. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 


