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Bestuur 

Voorzitter    Rianne Crijnen              riannecrijnen@zeelandnet.nl 

         0118-465446 

Secretaris  Corine van Wieringen      jacowi@zeelandnet.nl

 Statenhove  nr 8   0118 - 637899 

 4336 CB Middelburg  

Penningmeester  Hanneke Westhoek          hwesthoek@zeelandnet.nl 

06-30535368 

Bestuurslid Johan van 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 van 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 van 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 

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: Ria Buteijn en Aleid Rosink. Kopij voor de Misstap 

graag per e-mail sturen naar: misstap.vlissingen@gmail.com 

60606060606060606060606060606060606060606060606060606060 

Voorwoord voorzitter 
Januari 2017 

De start van een gedenkwaardig jaar voor onze vereniging. Alweer 60 

jaar is het geleden dat de vereniging is opgericht. Dat is toch wel 

bijzonder te noemen. Uiteraard gaan we dit jaar niet zomaar voorbij. 

Drie keer een feest in dit jaar en wel op 25 maart met een groot 

dansfeest met medewerking van het bekende orkest WII 

MUZIKANTI! 

Dan op 7 juli een grote barbecue en dan nog een groot slotfeest op 28 

oktober. De officiële uitnodigingen zijn in voorbereiding.  

Noteer deze data vast in jullie agenda zodat je niets hoeft te missen.  

Laten we hopen dat we met velen zullen zijn om te genieten van al 

deze avonden. 

Dan het afgelopen jaar: 2016.  Dat is voor alle avonden een goed jaar 

geweest. Er is met plezier gedanst en ook de samenwerking met de 

twee teams Marijke en Jojanneke op de dinsdagavond en Gerda en 

Ans op de donderdagavond is weer prima verlopen. De avonden zijn 

altijd weer gezellig. En dan de maandag met Grad na More. Er wordt 

stevig geoefend voor een mooi en nieuw programma.  

Ook het koor is aan het groeien met een aantal nieuwe mensen erbij. 

Zij hebben een programma met prachtige zang. Heel erg de moeite 

waard om naar te luisteren.  
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Ook zijn er weer een aantal activiteiten verzorgd die geld in het laatje 

hebben gebracht. Dat kunnen we goed gebruiken om de 

feestelijkheden te bekostigen. Rommelmarkten, bingo en veiling. Zo 

proberen we allemaal geld voor de vereniging binnen te halen. De 

Wecycle actie van de gemeente, aangemeld door Ria Buteijn was ook 

een goed initiatief. We zijn de gelukkigen die als goed doel door de 

gemeente zijn aangemerkt. En dankzij Ria's  inspanningen heeft dit er 

toe geleid dat we geëindigd zijn op de tweede plaats en dat er daardoor 

 €1000,- in het laatje is gekomen. We zijn hier heel blij mee en 

bedanken Ria op deze plek nogmaals voor haar inspanningen.  

Om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen zal er veel 

creativiteit vanuit de vereniging moeten komen om nieuwe leden 

binnen te krijgen,  want ieder lid erbij is contributie en weer meer 

bestaansrecht. Gebruik je creativiteit als lid om de pr. te helpen om 

nieuwe leden binnen te halen.  

Er liggen nog diverse plannen klaar vanuit de pr., maar ook ideeën 

vanuit de leden zijn zeer welkom.  Kortom,  we kunnen niet zonder de 

hulp en de ideeën van jullie allemaal.  

Ook al zijn de activiteiten voor het werven van leden niet erg 

succesvol, we gaan onvermoeibaar door met onze plannen. 

Rest mij om iedereen een zo gezond en goed mogelijk 2017 te wensen 

en veel dansplezier.  

Op naar de 65 jaar!      Rianne Crijnen  

  

Wist u dat……… 
...we de cheque van de Wecycle actie binnen hebben, 

...die cheque 1000 euro bedraagt, ja echt 1000 eurie's, 

...Riet zelfs op verjaardagen de folder liet zien, 

...ze dan altijd e-mailadressen kreeg! 

...er vijf mensen een "wecycleprijs" hebben gewonnen, 

...mijn kleinzoon de eerste was die een prijs kreeg, 

...Niels vanaf 5 november een expositie in Weyevliet heeft! 

...we een gezellige "veilingdansbingoavond" hadden, 

...Vince er ook bij was, 

...de veiling een succes was, 

...de veilingmeester Vince "op zacht" zette, 
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...mijn zeeuwse-knop-broche erg mooi staat, 

...deze gemaakt werd door Coby Severins, 

...het niet zo druk, maar erg gezellig was, 

...de bingo aardig goed ging, 

...de valse bingo toch niet vals was, 

...Vince ook bingo had, 

...hij zijn  felbegeerde "klokje" heeft, 

...ook Els heel blij is met haar klokje, daar het hare stuk is, 

...wij dat erg leuk vinden, 

...Ria "stukjes" en Berna twee puntjes heeft? 

...de kop van het jubileumjaar eraf is, 

...we op donderdag 5 januari onze Nieuwjaars instuif hadden, 

...dat gezellig en lekker druk was, 

...wij de donderdag groep daarvoor bedanken, 

...Niels, Leen, Sjaak en Hans er ook bij waren, 

...we een prachtig verhaal over de verjaardag van Hans met Megan en 

    Manja mochten zien, 

...er een vervolg expositie van Niels komt, maar nu in Ter Reede, 

...Niels Lauër bijna 40 jaar de Misstap heeft "gemaakt", 

…zijn voorganger John van der Made was, die maar enkele nummers 

    heeft gemaakt, 

...Niels dat lang  alleen en de laatste jaren samen met Aleid  heeft 

    gedaan, 

...wij hem daar heel erg voor bedanken, 

...hij het stokje heeft doorgegeven, 

...het niet makkelijk zal zijn hem op te volgen!       Ria Buteijn 

 

De Misstappen van Niels Lauër 
6 januari 2017 togen Ria Buteijn en ik naar Weyevliet om Niels Lauër 

te interviewen vanwege zijn afscheid als samensteller van de Misstap. 

Hij is in 1976 door Sjaak van der Linde gevraagd om de Misstap over 

te nemen van zijn voorganger John van der Made.  Niels vond het van 

belang dat de Misstap diende als mededelingenblad van de vereniging 

om de verschillende groepen op de hoogte te houden van elkaars 

activiteiten.  Hij vond het belangrijk dat kennis over andere culturen 

en landen van  de dansen werd overgedragen. Hij zocht achtergronden 

van de dansen uit en schreef daar over en maakte er tekeningen bij. 
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Van het toenmalige bestuur kreeg hij de vrije hand, wat betreft de 

inhoud.  Bij zijn start als samensteller (géén redacteur) heeft hij nog 

voorgesteld om de naam te wijzigen. Maar die moest blijven van het 

bestuur! De eerste exemplaren werden nog gestencild bij Niels op 

school. Het beperkte de mogelijkheid van foto’s in de Misstap, dus 

tekende hij veel erbij. Voor kopij kreeg hij hulp van Els Konings, die 

veel verslagen van allerlei dansactiviteiten instuurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Edie Poelmeyer leverde kopij, vaak met woordspelingen.  

Voor het 25 jarig jubileum in 1982 heeft Niels het logo ontworpen van 

de vereniging.  Voor de Gouden Misstap bij het 50 jarig jubileum is 

hij samen met Berna van Waveren in het stadsarchief van Vlissingen 

geweest om oude Misstappen in te zien.  
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Niels vertelde dat hij voor school een kindermusical heeft gemaakt: 

OP ZOEK NAAR DE GROENE THEE. Hierin had hij kinderdansen 

gebruikt om zo de kinderen op school waardering voor andere 

culturen bij te brengen. Niels vond en vindt het belangrijk dat alle 

stukjes die werden ingestuurd geplaatst werden.  Wel werden 

eventuele spel en grammatica fouten verbeterd. Hij bleef een 

schoolmeester!   

De mogelijkheid van foto’s plaatsen, toen de Misstap werd 

gekopieerd, vond hij een verrijking.  Het printen en in elkaar nieten 

gebeurt nu al jaren door  Miranda Hogendoorn. Niels heeft het 

samenstellen van de Misstap lang alleen gedaan. Toen zijn relatie met 

de computer moeilijker werd door zijn ziekte, ben ik hem gaan 

assisteren. Niels leverde de ideeën en illustraties, die hij op Google 

vond en ik deed het computerdeel. Na 40 jaar samensteller te zijn 

geweest van de Misstap houdt Niels er mee op.  

Bij deze danken wij hem voor het vormgeven van de Misstap, zijn 

creatieve inbreng en alle uren die hij heeft besteed aan het blad dat 

voor de vereniging een belangrijk communicatiemiddel was en nog 

steeds is. NIELS BEDANKT.   Ria Buteijn, Aleid Rosink 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSINSTUIF 
ga ik het onthouden? 

een donderdagavond in januari 

nieuwjaarswensen, danswensen 

een toast en hup in de kring 

of een intens gesprek aan de kant 

bedankmand met narcissen op tafel 
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de vaart van de Servische serie 

jouw voldane knik na Tamzara 

die glimlach in retour 

de schittering in jouw ogen 

 

ga ik het onthouden? 

wijze woorden van een kleindochter 

lievelingsdansen die gedanst kunnen worden 

die stap achteruit: kom er bij in de kring 

jouw hand in mijn hand 

 

dat gevoel van vrijheid 

het orkest speelt voor ons 

bewegen 

genieten 

  

Je vergeet je leeftijd 

Je luistert naar de muziek 

Opzwepend, met plezier gespeeld 

En je beweegt in de kring 

Schouder aan schouder 

Sneller en sneller 

Of intens. Doorleefd 

Van de Servische serie 

tot Adana 

Internationale dans 

Niks saai en seutigs 

Sprankelende groepssport     Andrea van Boven 

 

Kunst en kitsch, 18 november  
En daar was dan onze eerste "veilingbingodansavond" een feit! 

De opkomst was niet echt groot te noemen,maar aan gezelligheid 

ontbrak het niet! Na de koffie met een heerlijk plakje cake, begon de 

veiling van onder meer prachtige zelfgemaakte keramische 

pronkstukken een aantal kettingen en ook broches van klei, in de vorm 

van Zeeuwse knoppen...ook waren er een aantal delftsblauwe artikelen 
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en een servies van een vriendin haar oma...( wat helaas ook weer mee 

terug is gegaan). Onze "veilingmeester" Jan Pieters heeft zijn uiterste 

best gedaan,waarvoor dank. Hij heeft best veel verkocht en er werd 

natuurlijk ook gedanst na de veiling! Afgewisseld met een rondje 

bingo...we gingen door tot alle en ik zeg ALLE  prijzen op - en de kast 

leeg was en o, o, o, wat hebben Berna en ik een plezier gehad wij 

kregen de nodige "lach" vitaminen binnen bedankt voor deze gezellig 

avond!           Ria Buteijn 

 

 

 

 

 

 

De Wecycleactie.. 
Vanuit gemeente Vlissingen kwam er een oproep voorbij aan 

clubs/verenigingen enz; m.a.w. goede doelen. Nou ik dacht onze club 

is best wel een goed doel, dus met de goedkeuring van het bestuur heb 

ik onze club opgegeven en tot mijn grote vreugde werden wij (er is 

geloot) het goede doel van/in de gemeente Vlissingen... Er kwamen 

posters e.d. met onze naam erop! Dus ook nog gratis reclame, hoe 

leuk is dat... Ik zou dat op me nemen en zo gezegd zo gedaan!  

Op zaterdag 1 oktober was de "aftrap" samen met een aantal van onze 

leden, Arend en " onze" wethouder van milieu....zie foto in de vorige 

Misstap. We werden erg vriendelijk ontvangen op de milieustraat met 

koffie, thee EN het zonnetje, het was koud maar heerlijk zonnig! 

Al snel kwam ik erachter dat het niet ging zoals gedacht, dat ga ik nu 

niet weer vertellen iedereen kent het e-mailadres-verhaal, ook dat 

werd opgelost met e-mailadressen van onze leden, hun familie en 

vrienden .   

Riet de Bert ging niet op verjaardag ZONDER het info foldertje 

van de wecycleactie. En ze stuurde vele malen e-mailadressen per 

mail, bedankt Riet. Toen  kwamen er via Hanneke ook nog 

eens een aantal adressen van onze leden waarvoor dank! 
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 Zodoende kon ik elke keer weer 

 de opgehaalde en verzamelde  

oude en/of kapotte huishoudelijke 

 apparaten kwijt en ter plaatse 

 inchecken ( ik kreeg zelfs via  

Facebook een kapotte tv aangebo- 

den, ik beloofde hem op te halen  

maar alleen MET een e-mailadres, 

 die dame heeft ook een prijs  

gewonnen hahaha...) 

De laatste rit maakte ik met Arend  

van Miny op 30-12-'16 we hadden   

twee grote schemerlampen, batterijen,  

adapters plus de drie laatste e-mailadressen !!! 

Allemaal voor onze club die bestaat uit een aantal hardwerkende leden 

een aantal mensen die graag helpen en een nog groter aantal 

enthousiaste dansers plus een aantal mensen die wekelijks komen 

zingen en hopelijk gaat dit nog járen zo door...in dit feestelijke 

feestjaar kunnen we die 1000 euro zeer goed gebruiken...! 

             Ria Buteijn 

Regiodansdag bij Oberon 
Op een mooie zonnige zaterdagmiddag op 22 oktober was de 

regiodansdag in Goes, georganiseerd door Oberon. Zij dansen in een 

gymzaal, we waren hier al eens eerder.  

Er was een grote opkomst van allerlei groepen, totaal zo’n 30 

personen.  

Camilla heette ons welkom en begon met een dans om alle spieren los 

te maken: Hagan Habil’adi uit Israël. Daarna was Gerda aan de beurt 

met de Roemeense dans Sarba de la Cahul, voor mij een herhaling 

omdat we deze op de donderdag aanleerden. Vervolgens Jojanneke 

met een dans met armen erbij en dat gaat mij als de passen nog niet in 

mijn systeem zitten niet goed af, dus die armen laat ik dan toch maar 

zitten. Dit was de Turkse dans Kaymakamin kizlary.  Ans kwam met  

Good girl (Amerika) en dat legde ze prima uit. Tot nu toe was ik 

altijd onzeker hierover en had ik deze nooit als “man 1” gedanst, nu 

stond ik op die plaats en het ging na alle uitleg reuze goed, nu maar 

vaak aanvragen als verzoekje en dan wil ik vaker als  “man 1” dansen. 
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Na herhaling van deze eerste dansen was het pauze en er was gezorgd 

voor taart en zoete en hartige hapjes, koffie, thee en limonade. Maar 

wat “boffen” wij dan met onze zaal met een keukentje en een bar als 

je dat vergelijkt met Oberon. Bij hen moet alles per keer meegenomen 

worden en het is wat behelpen op een tafeltje in de kleedkamer. 

Na de pauze begon Priscilla met een Russische dans Seyu-rassevayu 

die je zo mee kon lopen, mooie muziek. Daarna een Bulgaarse dans 

Danec die wel ingewikkelder was. Camilla had daarna ook een 

ingewikkelde Turkse dans: Kiz Horonu-Deli Horon  en toen kwam 

Jojanneke nog als laatste met een eenvoudige Israëlische dans 

Yishakeni. Daarna was er weer een keer pauze en toen heb ik het voor 

gezien gehouden; i.v.m.  een flinke verkoudheid was ik toch erg moe 

en wilde naar huis en de dansen niet verder herhalen.  

Al met al kunnen we terugkijken op een gezellige middag waarop we 

maar liefst 8 leuke dansen aangeleerd hebben en omdat alle 

dansleiding er bij was zullen we deze dansen zeker op de reguliere 

avonden gaan doen.     Corine van Wieringen 

 

ARCHIEF 
Soms kom ik op de gekste plaatsen allerlei papiertjes met tekst tegen . 

Ooit heb ik dat wel eens opgeschreven en gedacht: daar kan ik 

misschien een stukje voor de Misstap mee vullen. Bij voorbeeld deze: 

Bij het aanleren van dansen worden verschillende hulpteksten 

gebruikt.  Jullie zullen er wel enkele van herkenen:  mag je zelf 

invullen welke dans daarbij hoort: 

Zakken vullen 

Koelkast duwen                      

Muren sausen                           

Schijnbeweging                  

Ruiten Wisser                           

Vlinderen                                   

Dwarrelen  

Een mandje. 

Een molen. 

een Ketting. 

Soep scheppen 

een Veeg 

een krakeling 

Poep aan je schoen? 

Ook hebben we veel dieren in de dansen: 

Egeltje, Beren, Katten klauwen, Olifanten, Draken, Vosje, Konijnen.       

Waar hebben die mensen het over? 

En deze: LIEFJES VAN DANSEN. Waar we er een heleboel van 

hebben! De foto hierbij is uit een heel grijs verleden, 1965 . 
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Het is wel heel grijs, maar Leen en ik staan er echt op en dansen  daar 

de " Miserlou". Zo ben ik toen gaan Volksdansen door Leen die 

voorstelde om in de jeugdherberg te gaan dansen. Ik was gelijk 

verkocht. En tot nu toe vind ik Volksdansen geweldig! 

Voor het jubileumjaar zal ik nog meer moeten spitten in mijn  archief 

naar oude foto's. Wordt vervolgd dus. 
 

 
Leen, Els en ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto is van ongeveer 1974.Een van de eerste foto's in zeeuwse 

dracht met Ans. Leuke tijd bij Vranje. 

                                                                                     Els Konings. 
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Voetenslinger 
Weet je dat de mensen van "KEK" in de Scheldestraat in 

Vlissingen...geheel gratis voor ons...ruim 200 gekleurde voetjes , van 

de nieuwe slinger (zie foto) gelamineerd en geknipt hebben, ik heb ze 

in lamineerfolie bij hen gebracht en kon ze een paar weken later kant 

en klaar ophalen. Ik was er blij mee! Als dank heb ik hen ijsjes 

gebracht en daar waren zij dan weer blij mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening van het nieuwe dans-  en jubileumjaar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Johan heeft een jubileum! Hij werd onlangs 65 jaar. 
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Op de foto van links af: Tonny Dansen-in ‘t Veld, Els Konings, Ina 

van Laecke (een van de allereerste leden  van onze dansgroep) en 

Corine van Wieringen 

 

Foto’s in deze Misstap zijn van Ria Buteijn, Els Konings en Aleid 

Rosink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=plaatje+60+jaar&view=detailv2&&id=258977AA8301F149B6401EBCBA71F637492658C4&selectedIndex=5&ccid=v8qn05IU&simid=607987475718996987&thid=OIP.Mbfcaa7d39214489ddb2dd593f74915e6o0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

AGENDA 
 

 

 

Dinsdag 14 maart  
Algemene ledenvergadering  

 

Dinsdag 28 februari 
Voorjaarsinstuif 

 

Zaterdag 25 maart 
Jubileumfeest met het geweldige orkest WII MUZIKANTI  in De 

Zwaan in Oost-Souburg 

 

Dinsdag 2 mei 
Mei instuif 

 

Vrijdag 7 juli 
Uitstuif met barbecue. 

Locatie wordt nog bekend gemaakt 

 

Zaterdag 28 oktober 
Groot dansfeest in De Zwaan met een optreden van Grad Na More 

 

Ans van der Linde heeft van Hans de dansschoenen van Tine 

gekregen, maat 39. Caractères met lage hak. Wie heeft er 

belangstelling voor? 

 

De uitslag van de grote clubactie is bekend. 

Wie loten heeft kan op de site kijken om te zien of er een prijs 

gewonnen is. 

www.clubactie.nl 
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