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  Bag2school, als alles in de gang staat 
 

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 

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: Aleid Rosink. Kopij voor de Misstap graag per e-mail 

sturen naar: misstap.vlissingen@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------ 

WE ZIJN WEER BEGONNEN. 
Het nieuwe dansjaar is weer van start gegaan. Ik hoop dat iedereen 

heeft genoten van een fijne vakantie. Hetzij hier of een andere 

bestemming. Voor de thuisblijvers hebben we naar mijn mening  in 

Vlissingen mogen genieten van een mooie zomer. Ook het danshuis 

was ondanks de hoge temperaturen goed bezocht. Natuurlijk hebben 

we van Johan/Jojanneke weer een nieuwe dans geleerd: Swadba. Of je 

het zo schrijft weet ik niet, maar iedereen zal begrijpen wat er wordt 

bedoeld. Hij zal ook op de dinsdag-of donderdagavond  denk ik wel 

worden gedanst. De dans is niet moeilijk, maar leuk om te doen.  

Verder heeft de pr in deze zomer niet stilgezeten.  De actie om een 

nieuwe beginnerscursus te starten is in gang gezet.  Er is op veel 

plekken geflyerd, met ook leuke reacties van de mensen die ons 

toestemming gaven een poster op te hangen, of wat flyers neer te 

leggen. Maar we hebben geen aanmeldingen gekregen. Misschien dat 

we later in het jaar nog eens een poging wagen. Wel is  Coby ons 

komen versterken op de dinsdagavond en we hopen dat we haar dan 

ook als nieuw lid mogen verwelkomen. We zullen haar in ieder geval 

steunen om haar de basis onder de knie te laten krijgen, zodat ze weet 

wat al die danstermen betekenen. Ook hebben we twee oud-leden 
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weer mogen verwelkomen op de dinsdagavond, Ineke en Addy. Ik 

hoop dat ze met plezier weer bij ons zullen blijven. 

En dan het 60- jarig bestaan. Met die voorbereidingen is de pr ook 

druk bezig. In 2017 start het 60-ste verenigingsjaar.  We doen als pr. 

ons best om er een  jaar met leuke activiteiten van te maken voor 

iedereen. 60 jaar is toch niets niks.  Binnenkort zullen we de diverse 

data bekend maken.  

We proberen nog wel wat geld in te zamelen om alle activiteiten te 

kunnen uitvoeren. 

Allereerst hebben we  bag2school,  een activiteit van Ria Buteijn, die 

denk ik met behulp van de leden die zo goed hebben ingezameld, wel 

wat geld zal binnen halen.   Dan in november de veiling/bingo avond 

zoals jullie in de mail en elders in deze misstap hebben kunnen lezen. 

Ook op die avond hopen we nog een mooi bedrag binnen te halen 

voor het feestjaar. Eventueel nog een rommelmarkt in het voorjaar. 

Dat zal later nog worden bekend worden gemaakt. Verder nog de 

wecycle actie waar we door opgave van Ria Buteijn door de gemeente 

voor zijn ingeloot. Stel je voor dat we winnen. Dat zou mooi zijn! 

Elders in deze misstap is meer te lezen over de diverse acties.  

En tot slot Grad na More.  In de maand september zijn er een aantal 

optredens door hen verzorgd. De opening van de Vredesweek, 

burendag in Goes, burendag in Vlissingen en in verzorgingshuis 

Scheldehof.  

Voor het jubileumjaar jaar wordt ook een mooi en nieuw programma 

in elkaar gezet, waar flink voor geoefend moet worden.  

Kortom een druk en hopelijk succesvol 2017. 

Rest mij alleen nog om iedereen een goed en gezellig dansjaar te 

wensen, en succes voor alle dansleiding die het mogelijk maakt om 

fijn te dansen op de diverse avonden,  dus hierbij: 

EEN GOED EN GEZELLIG DANSJAAR, EN EEN FIJN 

FEESTJAAR IN 2017!    Rianne Crijnen  

 

 

WIST U DAT… 
…er veel verwarring ontstond toen Jojanneke begon over "achter 

grootmoeders hutje" 

…er toen (natuurlijk) van het één het ander kwam, 



…Jojanneke vroeger een dubbeltje tussen haar billen moest klemmen 

van d'r dansjuf, 

…wij dat nu van háár moesten doen, 

…de mei-instuif van 3-5-'16 olv van Johan stond, 

…alle dansleiding aanwezig en Jojanneke op danskamp was, 

…het niet zo druk maar wel héél gezellig was, 

…er leuke verzoekjes waren bv chac de passie/$apte passi… ? 

…Jojanneke ons een dans aanleerde met een (zoals zij dat noemde) 

uitjekruisscheurpas erin! 

…er op vrijdagavond een knots van een rommelmarkt is opgebouwd, 

…we gelukkig veel hulp hadden en we daar heel erg blij mee zijn, 

…er ook een alleraardigste jongeman (geen lid) kwam helpen gewoon 

voor de gezelligheid, 

…we op die avond ook twee Peters in huis hadden, bedankt 

daarvoor Peter de Bert, 

…we op zaterdag 21-05-'16 een geweldige rommelmarkt hadden, 

…er een kleine twee uur vóór aanvang al mensen stonden te 

"trappelen" 

…er veel en goed verkocht is maar dat er helaas ook veel troep tussen 

zat, 

…we jullie daarom willen vragen daar AUB op te letten als mensen 

spullen brengen, 

…Berna en Ans in de kleding boetiek stonden, 

…de tassen "van" Matty prima verkocht werden, 

…sommige schoenen maar heel alleen waren! 

…wij die dus weggooiden omdat de meeste mensen toch echt twee 

voeten hebben, 

…de boekenhoek van Sjaak erg in trek was, 

…een klein kind middenin de zaal (met rommel) in zijn net gekochte 

boekje zat te lezen, 

…Ko Izeboud nog weken dozen met onverkoopbare boeken naar de 

papierbak heeft gebracht, 

…de loterij helemaal niet liep, dat alleen wat "eigen" mensen 

lootjes kochten, 

…dus ook de mooiste prijzen door onze "eigen" mensen gewonnen 

zijn! 

…wij dat stiekem toch ook wel erg leuk vinden, 

…daarentegen de bijouteriën niet aan te slepen waren, 



…die grote ronde klok uit de gang gewoon stuk was! 

…Elma de baby/kinderkleding heeft weggebracht, 

…we een opbrengst van 551 euro voor ons jubileumfeest hadden, 

…bij het weggooien van wat glas twee dames van "terre des hommes" 

kwamen, 

…zij riepen STOP met weggooien, wij willen het graag hebben 

…zij ook geen opslagruimte hebben,helaas! 

…we Marijke haar soep misten, 

…er nu nog heel veel bekers over zijn, 

…we heel graag meer hulp bij het opruimen willen hebben, 

…we een zeer gezellige uitstuif hadden, 

…deze avond olv Jojanneke en in het teken van 1001nacht stond 

…we buiten, bij de voordeur, al welkom geheten werden door twee 

prachtig geklede dames, 

…we bij de ingang van de zaal al iets lekkers konden kiezen, 

…dat turks fruit of baklava was, 

…we daarbij een drankje konden kiezen, verse muntthee of appelsap, 

…daar eveneens twee dames in een prachtig kostuum gekleed 

stonden, 

…de zaal er sprookjesachtig uitzag, 

…het gezellig druk was, 

…Ria Laauwen en Chris Verheul er ook bij waren, 

…het fijn was hen weer eens te zien, 

…deze avond Jojanneke de leiding had, 

…zij van alle dansavonden wat dansen had, 

…er heerlijke hapjes en de avond ook weer zo voorbij was, 

…Johan om tien(22.00)uur de deur sloot ivm de "buren", 

…we de maandagavond bedanken voor de goed verzorgde avond, 

…het zomerdanshuis gezellig, druk en dat Chris er ook regelmatig 

was, 

…het op 10 augustus 30 graden was, 

…er toen 17 mensen op ons danshuis waren en " Vilner gaon" gedanst 

werd, 

…er ook een "Chinese" Hora miresi bestaat en Jojanneke's gezicht 

daarbij boekdelen spreekt, 

…de laatste zomerdanshuisavond super gezellig en druk was, 

…Riet de Bert haar "jasje" terug heeft, wat ze eigenlijk niet kwijt was! 

…we…Johan en Jojanneke bedankten met een tuinlantaarntje, 



... zij daar allebei heel blij mee zijn, 

…het nieuwe dansseizoen alweer is gestart, 

…de maandagavondgroep samen met het koor een optreden gaf, 

…dat in de Scheldehof was, 

…o.a. de bewoners van de Scheldehof erg genoten van onze 

vereniging, 

…er van diezelfde vereniging een flink aantal kijkers waren, 

…Chris en Ankie er ook waren, 

…we deels…in het nederlands…konden meezingen, 

…dat best meer mocht zijn omdat de ouderen (en wij) dat erg leuk 

vonden, 

…het heerlijk was om iedereen van de dansgroep weer te zien, 

…we het volgend jaar weer willen doen! 

…je een trapje moet gebruiken om een keukenkastje schoon te maken, 

…je dan niet van het aanrecht hoeft te duiken/jumpen en daarbij je 

pols breekt, 

…we op 12 september olv Marijke met 13 mensen (bij tropische 

temperaturen) gingen "soepscheppen", 

…de kledingactie …bag2school…inmiddels geweest is, 

…we lekker veel kilo's 860 en daarvoor 258 euro gestort krijgen in 

ons jubileumpotje, 

…we het volgend jaar weer willen doen, 

…we onze helpende handen graag willen bedanken, 

…we ook een sterke man (Frits Meyer) in ons midden hadden, 

…er zelfs twee allerschattigste kindjes bij waren, 

…hun (oppas) oma met zakken liep te sjouwen, 

… we ook aan het recyclen zijn voor datzelfde jubileumpotje, 

…we hopen dat we met onze buren, familie, vrienden het punten 

aantal laten stijgen! 

…dat 1000 euro kan opleveren voor ons…en daar komt ie weer… 

jubileumpotje, 

…als je zelf niet kunt gaan, je het mee naar onze danszaal kunt 

brengen, 

…het dan fijn zou zijn als je je emailadres erbij doet voor eenmalig 

gebruik bij wecycle, 

…je dan een mail krijgt en dat je dat dan even aanklikken en voila 

puntje erbij, 

…iedereen dit aan mag vullen…!                         Ria Buteijn 



Instuif dinsdag 3 mei 2016 

onder leiding van Johan (in plaats van Jojanneke) 

Helaas kon Jojanneke er die avond zelf niet bij zijn omdat zij die week 

een danskamp had in Belgie. Maar gelukkig werd ze voortreffelijk 

vervangen door vader Johan met zijn assistent/kleinzoon Vincent. We 

werden bij binnenkomst gastvrij ontvangen door Johan en vele helpers 

met koffie, thee, fris en allerlei lekkers erbij.  De opkomst was een 

leuke mix van volksdansers van de verschillende dansavonden, in 

aanwezigheid van de drie dansjuffen Marijke, Ans en Gerda. We 

konden dus ook lekker afkijken  en hebben heel veel gedanst uit een 

breed repertoire. De hoofden werden gaandeweg  bezweter en  rooier. 

Tussendoor werd er even uitgeblazen, gesnoept van de vele 

lekkernijen en natuurlijk ook gezellig bij gekletst. Om dan vervolgens 

weer verder te dansen en zo vloog de tijd om. Kortom het was een 

zeer geslaagde avond in een goede,  ontspannen sfeer.   

         Sylvia Hoeksema 

 
foto van de uitstuif 

 



VERZOEKJES 
Altijd een vast onderdeel van de dansavond: na de pauze een vraag. 

Wat willen jullie dansen? Met handen en voeten aangeven hoe de dans 

is? Zoals Liesbeth eens vroeg: die dans van "in het begin heel 

langzaam en op het laatst snel en veel gebrul erbij".  

Wij: veel gebrul??? 

Zou het Chuliandra zijn? Maar veel geschreeuw konden wij er niet bij 

voorstellen. Totdat Ans de muziek opzette. En wat dacht je: veel 

geschreeuw en op Ysaa Tssaa!! bleven we brullen uiteraard en lachen! 

Iets anders. Ans was van de zomer in Macedonië in een restaurant met 

uiteraard een live orkest. Dachten ze goed te doen voor de Hollanders, 

"Tulpen uit Amsterdam te spelen!" Grrrrrrrrrrrrr....... 

Totdat Ans geld gaf aan de muzikanten om o.a. Akro Umram met 

glasgerinkel en andere muziek te spelen. Maar met Albanezen in de 

zaal die dachten: Oh werkt dat zo. En vroegen Vajte ne el basan, wat 

Ans van begin tot eind meezong. De monden vielen open. Hoe kunnen 

jullie dat zingen..........? 

En weer terug in de zaal bij de les. Aan het eind van de avond wordt 

er dan om een afsluiter gevraagd. 

Ja, nu komt het verzoek, iedereen had  zo zijn aanvraagje:  

Die met die met KAMELEN? Of waren het BEREN?  

Doe er nog maar een stuk of wat Giraffen bij ,was het  

voorstel van Gerda. Ans loopt naar de muziekkast  

om dat hele circus op te zetten: Wat? Hora Veche met de 

OLIFANTEN !!! Het was een leuke laatste dans op een  

warme avond in September.     Els Konings 

 

ROMMELMARKT 
De dinsdag na 21 mei mocht ik een zware tas met geld in ontvangst 

nemen, de opbrengst van de rommelmarkt. Uiteraard was dit zaterdag 

ook al geteld. Vandaag heb ik alles bij de bank gestort en op het 

stortingsbewijs stond het mooie bedrag van 582, 84 euro.  Hiervan is 

31,50 opbrengst van de rommelmarkt bij VTV. Wij willen iedereen 

bedanken die hieraan op de één op andere manier heeft bijgedragen 

b.v. door het inleveren van spullen. Maar verreweg de meeste dank 

gaat uit naar de mensen die vrijdagavond en zaterdag keihard hebben 

gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Zelfs maandag en 

 



dinsdag is er nog veel gedaan. Wij willen met name ook de mensen 

bedanken die geen lid zijn van onze vereniging maar toch ontzettend 

veel gedaan hebben:  Peter de Bert (zoon van Riet), Ko Izeboud (man 

van Jopie), Bert Worrell (man van Maaike), Hans Crijnen (man van 

Rianne), Frits Meijer (man van Corrie), een Belgische meneer 

waarvan wij de naam niet weten en één van onze donateurs Sjaak v.d. 

Linde. Namens het bestuur en de leden van de P.R. groep allemaal 

heel hartelijk dank ! Het geld wordt gereserveerd voor het 60-jarig 

bestaan in 2017.       Hanneke Westhoek 

 

IS HET KUNST OF IS HET KITSCH ? 
De p.r. van Dansgroep Vlissingen Internationaal organiseert op 

vrijdagavond 18 november een dansavond in onze eigen danszaal. 

Het dansen wordt afgewisseld met een veiling en een bingo. 

We starten de avond om 19.00 uur, zodat er ook genoeg tijd is om te 

dansen. 

Er is bewust gekozen voor een datum in november. De feestdagen zijn 

in aantocht en wie weet vind je hier wel een leuk cadeau voor iemand. 

Wat gaat er geveild worden ? 

Rianne Crijnen heeft voor ons een aantal voorwerpen van keramiek 

gemaakt, deze biedt zij aan voor de veiling. Elk voorwerp heeft een 

bodemprijs waar overheen geboden kan worden. De winst is voor het 

feestjaar 2017. 

Begin november, op een nog nader te bepalen datum, zal de keramiek 

tentoongesteld worden in de vergaderruimte. 

Verder nodigen we iedereen uit die iets van KUNST OF KITSCH 

heeft om dit ook in te leveren. 

 

keramiek 

van 

Rianne 

Crijnen 

 

 

 

 

 

 



 

Het moet echter wel de moeite waard zijn om te veilen.  

Ben je creatief, schilder je, handwerk je dan is dit misschien de goede 

gelegenheid om dit te tonen en te laten veilen. 

Ook dit wordt in de vergaderruimte tentoongesteld. 

Maar het kan ook zijn dat je nog iets moois of speciaals hebt wat je 

wilt verkopen. Het hoeft niet per sé zelf gemaakt te zijn. 

Wil je het laten veilen, dan bepaal je zelf de prijs die je ervoor wil 

hebben. Alles wat meer geboden wordt is voor het feest in 2017, 

De voorwerpen blijven eigendom van degene die ze inlevert totdat het 

op de veiling verkocht is. Niet verkochte spullen worden weer door de 

eigenaar meegenomen. 

Op deze avond is iedereen welkom: leden en niet-leden. Neem dus 

gerust familie, vrienden of kennissen mee. 

We maken er een hele gezellige avond van. 

Tot dan !     P.R. Dansgroep Vlissingen Internationaal 

 

WECYCLE ACTIE GEMEENTE VLISSINGEN 
“Inzamelen van zoveel mogelijk elektrische apparaten voor een goed 

doel “ 

Op 1 oktober 2016 is deze actie van start gegaan.  Ria  Buteijn heeft 

onze dansgroep aangemeld bij de gemeente Vlissingen als goed doel. 

We maken hierdoor kans om een bedrag van €1000,- te winnen.  Er 

hadden zich zes vereniging aangemeld en door middel van loting is 

onze dansgroep het goede doel geworden!!! 

De 25 Nederlandse gemeenten met de meeste punten mogen hun 

goede doel een cheque van 1000 euro geven. Dit wordt uiteraard wel 

bepaald naar rato van het inwoneraantal.Het is dus belangrijk dat alle 

Vlissingers zoveel mogelijk naar de milieustraat brengen, dus niet 

alleen onze leden.De bedoeling is dat er zoveel mogelijk oude 

elektrische apparaten naar de milieustraat gebracht worden. 

Ria Buteijn en nog enkele andere leden van onze groep zijn 1 oktober 

aanwezig geweest op de milieustraat om samen met de wethouder de 

aftrap te geven. Daar hebben we al een aantal punten verdiend door 

apparaten in te leveren en de code in te toetsen. Ook enkele andere 

mensen hebben de code op hun telefoon ingetoetst en dus punten voor 

ons verzameld. 



Check in met je telefoon als je bij de milieustraat in Vlissingen bent 

en een elektrisch apparaat inlevert. Je krijgt daar een punt voor. Hoe 

meer punten, hoe meer kans op dat bedrag. Op dit moment zijn er nog 

een paar punten onduidelijk. Je kunt ter plekke 1x inchecken. Kun je 

de volgende dag weer inchecken ? Dat is nu nog niet duidelijk. 

We hopen die duidelijkheid te hebben als deze Misstap uitgedeeld 

wordt. In ieder geval,  leuk dat we mee mogen doen.   

Nu maar hopen dat veel Vlissingers de moeite nemen om naar de 

milieustraat te gaan en dan hun telefoon gebruiken zodat we veel 

punten sparen.“Zegt het voort “    Rianne Crijnen  

De coördinatie van deze actie doet Ria Buteijn. 
Een mooie kans inderdaad, om KANS te maken op een cheque van 

maar liefst 1000 euro ten gunste van ons aankomende jubileumjaar 

...en ineens was het 1oktober... Heel fijn dat we daar met ons zevenen 

de opening...of moet ik zeggen de aftrap...konden meemaken, het 

zonnetje deed zelfs mee, we werden op de millieustraat ontvangen met 

koffie en thee en samen met de wethouder van Millieu (zie foto)  

 
 

hebben wij de "aftrap"gegeven! Dames bedankt voor jullie 

aanwezigheid en Arend ook jij bedankt voor je belangstelling...een 

aantal van ons hadden ook een "oud/kapot" huishoudelijk apparaat om 

 



in te leveren (de eerste puntjes zijn al binnen ) even inchecken met 

het/je e-mailadres...wel even goed naar beneden scrollen totdat 

Vlissingen in de balk staat klaar!!! Je krijgt een berichtje in de 

mailbox (dus heb je je e-mailadres meegegeven kijk dan in je mailbox 

en bevestig dat dan even) na bevestiging van het ontvangen email 

bericht krijgen we de puntjes MAAR let wel goed op dat er Vlissingen 

in de BALK staat anders zijn de puntjes NIET VOOR ONS..!!!Als je 

je apparaat mee naar de danszaal brengt zodat Ria Buteijn dat weg 

brengt...geef daar dan even je e-mailadres bij, anders zal het niet 

lukken...je kunt n.l. niet steeds met hetzelfde e-mailadres inchecken 

dus laten we proberen om die 1000euro binnen te halen!    

        Ria Buteijn                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bag2school... 
Een mooie gelegenheid om kleding, bedden- en badgoed, gordijnen, 

schoenen (aan elkaar vastgemaakt), riemen, tassen en pluche beesten 

kortom je kasten op te ruimen en in zakken naar onze club te brengen 

en aan te bieden aan de actie bag2school! 

Aan het verzoek om te helpen "klaarzetten" van AL DIE ZAKKEN is 

ruim voldaan (zie foto's ) en wat doe je als oma moet sjouwen...juist 

spelen in de danszaal...wat een lieve kids...rest mij nu nog om te 

 



zeggen HELPERS BEDANKT zonder jullie hulp zou het echt niet 

gelukt zijn!!!        Ria Buteijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de bagladies met man en kind: tijd voor koffie met iets lekkers 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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AGENDA 
 

Voor het komende dansseizoen hebben we de volgende 

instuifavonden bedacht: 

herfst   Donderdag 27-10 Gerda 

                          nieuwjaar                  Donderdag 5-1  Ans 

                          voorjaar                   Dinsdag 28-2 Marijke 

Donderdag 27 - 4 geen dansen i.v.m. koningsdag 

                          mei                    Dinsdag 2-5 Jojanneke 

                          uitstuif                    Vrijdag 7-7 P.R. 

 

We hopen dat we veel bezoekers mogen verwelkomen zodat het 

gezellige avonden worden.      Ans v.d. Linde 

 

Op 22 oktober is de regiodansdag in Goes. Bij het uitkomen van de 

Misstap is deze waarschijnlijk al achter de rug. Hopelijk heeft 

iedereen er veel plezier aan beleefd. 

-------------- 

Zoals jullie misschien wel hebben gezien staat de naam van Niels 

Lauër niet meer bij de samenstellers van de Misstap. Hij heeft te 

kennen gegeven dat het te veel voor hem was geworden. 

Hij is destijds met de Misstap begonnen en heeft er veel creativiteit en 

ideeën in gelegd. Ik mis mijn Misstapmaatje. De jaren dat ik hem 

assisteerde omdat de relatie Niels en computer  steeds meer ging 

wringen, heeft hij wel steeds de ideeën aangedragen, stukjes 

geschreven en foto's en afbeeldingen op internet gezocht.  

Bij dit nummer van de Misstap hebben veel mensen tekst en foto's 

opgestuurd. Zoveel dat niet alles gebruikt kon worden. Els Konings is 

in haar archief gedoken en heeft een aantal oude foto's opgestuurd. 

Deze en nog een stukje over de namen die aan verschillende 

danspassen worden gegeven komen in een volgende Misstap gewijd 

aan het jubileum. 

Ria Buteijn heeft te kennen gegeven dat zij nu mijn assistent wil zijn 

door teksten en foto's aan te leveren.   

Ik dank al degenen die bijdragen hebben opgestuurd! Volgend jaar een 

Misstap met oude foto's en bijdragen over 60 jaar volksdansen in 

Vlissingen?       Aleid Rosink 


