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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 Jojanneke van Hemert     jvanhemert@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 2017 bedraagt de contributie: 

Volwassenen per kwartaal      €   57,50 

Scholieren per kwartaal          €   38,50 

Koorleden per kwartaal           €  28,75  

Nieuwe leden kunnen eerst een maandje meedansen. Daarna moet er 

contributie betaald worden. 

U kunt ons ook steunen als donateur met een minimumbijdrage van  

€ 27,50 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: Ria Buteijn en Aleid Rosink. Kopij voor de Misstap 

graag per e-mail sturen naar: misstap.vlissingen@gmail.com 
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Voorwoord voorzitter 
Het eerste feest van het jubileumjaar zit er op. Ik denk dat ik uit naam 

van alle aanwezigen spreek dat het zeer geslaagd was. Het orkest Wii 

Muzikanti was voortreffelijk en er werd enthousiast gedanst. Ook de 

niet-dansers konden genieten van de live muziek. Ook was er 

voldoende aan lekkernijen door de hele avond heen. De avond werd 

na het openingswoord gestart met een kort optreden van Grad na 

More. Elma en Peter startten met een Tsjechische komische act. 

Daarna nog een Georgische dans en een square-dance in de pauze.  's 

Middags werd de zaal door enkele vrijwilligers versierd en was er de 

generale repetitie van Grad na More. Na afloop werden de handen uit 

de mouwen gestoken om de zaal weer terug te brengen in zijn 

oorspronkelijke staat. En ook de keuken werd opgeruimd. 

Iedereen die meegeholpen heeft,  op wat voor manier dan ook, heel, 

heel hartelijk dank hiervoor.         Rianne Crijnen  

 

Wist U dat, 

...ons bestuur een vraag/verzoek heeft, 

...dat aan jullie gericht is, 

...dat gaat over hoe en wat voor betekenis onze club voor jullie heeft, 

...dat geen groot verhaal hoeft te zijn, 

...ik ( Ria Buteijn ) ermee zal/wil beginnen 
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...er op 24/01/'17 een mooie uitnodiging kwam 

...dat voor ons eerste feest, in "het Zwaantje" was, 

...we op 29/02/'17 onze voorjaars instuif hadden,  

...die beregezellig en superdruk was, 

...Marijke een leuk programma had gemaakt, 

...Els d'r voeten, na een uur nog gloeiden van het dansen, 

...Ineke Kok, voorop moest dansen met "de baby", 

...er onder meer heerlijke  bladerdeeg hapjes waren, 

...we hopen op een recept daarvan, 

...we de dinsdagavondgroep daarvoor bedanken, 

...we op 11/03/'17 weer een rommelmarkt hadden,  

...we een superteam van leden met de "bekende"aanhang hadden, 

...er weer veel spullen en heel, heel veel boeken waren, 

...het een juiste datum was, 

...dat te merken was aan de grote toeloop,wat een drukte!  

...we dndrs goed op moesten letten!  

...het prettig zou zijn als er m.n." de eerste twee uur" extra 

   verkoophulp zou zijn, 

...men dan eerder kan "BETALEN" 

...Berna in de tassenhoek te vinden was, 

...we tijdens het opruimen ook weer een 

   superteam hadden, 

...we voor  €634,= verkochten!  

...de man van "marktkraampje" alles zou 

   ophalen, 

...hij zijn aanhanger  "vergeten"  was, 

...Andrea en Jan-Bart, beiden met privé auto 

   (vol geladen)  erachter aan reden, 

...hij op maandagmorgen de rest kwam halen, 

...Ans nog steeds haar rode kratje/box kwijt is, 

...Marijke het karton naar de Theo Thijsenschool  heeft gebracht, 

...Ko Izeboud dat met de "onverkoopbare" boeken deed 

...Ria een afvalton met uiteenlopende kapotte spullen naar de stort 

   bracht, 

...dat heel vertrouwd voelde, 

...er nog het een en ander op Marktplaats is gezet, 

...Niels heel blij is met alle wissellijsten, 

...er op onze jaarlijkse ALV weer een grote opkomst was, 
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...dat waardering geeft voor/aan ons bestuur, 

...we zonder deze hardwerkende mensen niet konden dansen!!! 

...we hen daar erg dankbaar voor zijn, 

...Ans het ‘dansleidersstokje’ doorgeeft aan Jojanneke (die helaas door 

    ziekte niet aanwezig was), 

...wij allen haar beterschap wensen, 

...de eerste 60jarige feestavond gezellig en de band geweldig was, 

...het fijn was om al die "oude" bekende weer te zien, 

...we hopen dat er een aantal daarvan "terugkomen" dansen, 

...er een superorkest kwam spelen op onze eerste feestavond,  

...Rian J. ook 60 jaar cijfers (net zoals die van Miny) in onze danszaal 

   heeft gehangen, 

...er vrijwel meteen 'n 6 op het hoofd van Jopie viel, 

...zij toen de 0 er ook maar vanaf trok! 

...we de Vlieger heel graag dansen, 

...de kinderwagen die te koop stond verkocht is en dus ingeklapt moest 

   worden!  

...daar zes oma's en een opa mee bezig zijn geweest!  

...het uiteindelijk gelukt is en 35euries opgebracht heeft! 

...Janny  de "vogeltjes" dans graag danst, 

...wij soms teveel "kwetteren" en kakelen, 

...Jojanneke daar last van heeft met lesgeven, 

...wij dus wat stiller moeten zijn omdat zij anders geen stem meer 

    heeft….         Ria Buteijn 
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Midden in de winter,op donderdagavond  

9 februari. Een winter, die niet lijkt om te komen, 
Maar een avond waarbij iedereen bij elkaar aan tafel zit. Heerlijke 

warme kost eet. De verhalen , waar we verbaasd en vrolijk van 

worden. Is de sfeer duidelijk heel bijzonder. Zelfs een heel moeilijk 

lied hebben we samen gezongen. Ook soms heel soms een dansje 

gewaagd.  Dank aan iedereen, die hier aan meegewerkt heeft. Het was 

een heel speciale fantastische avond, die we niet licht zullen vergeten.    

               Els Konings 

Voorjaarsinstuif dinsdag 28 februari 2017 
Wat een gezelligheid bij binnenkomst. Vrolijk gedekte tafeltjes met 

daarop diverse voorjaarsbloeiers waaronder campanula...ook voor de 

spiegel (met de mooie slinger) stonden potjes met tete à tete narcisjes 

en "bakkruudjes" in diverse kleuren.  

Mooie volop bloeiende paaslelies maakte  

de lentelook compleet. Na een heerlijk 

kopje koffie/thee met iets lekkers  

gebakken/gemaakt door de dinsdaggroep  

opende Marijke de avond door iedereen  

welkom te heten.  Ze had een programma 

dat iedereen mee kon dansen! Jojanneke  

was er helaas niet bij door haar migraine 

(we wensen haar beterschap) verder was  

al onze dansleiding aanwezig en dat is altijd heel fijn. Na een aantal 

dansen een korte pauze voor een 'hapje en een drankje' en hup...weer 

dansen want daar komen we voor en Marijke had wat in petto! Een 

van de hapjes was een hartige taart gemaakt door Addy de Jonge het 

recept volgt...  Ik heb genoten van het een en ander en zo te zien jullie 

ook! Rest mij nu nog te zeggen... bedankt dinsdagavond groep...  

    Ria Buteijn  
Recept hartige taart van Addy de Jonge 
Nodig: pakje slagroom, 3 eieren, 5 plakken bladerdeeg, 250 gram 

gesneden prei of 300/350 gram stengels? (info bij Addy), pakje 

spekjes, 150 gram gemalen kaas, eventueel Italiaanse kruiden. 

Bereiding: spekjes zachtjes uitbakken, prei erbij. Na ca. 4 minuten de 

kruiden erbij. Vorm invetten en bekleden met bladerdeeg, eieren 
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kloppen en de slagroom erdoor roeren. Helft van de kaas, de spekjes 

en de uitgelekte prei erdoor roeren. Alles in de vorm storten en de rest 

van de kaas erover verdelen. 45 minuten bakken in voorverwarmde 

oven op 200℃. Eet smakelijk!        

Korte terugblik op de jubileumavond van 25 

maart 2017 
Het was een superleuke avond onder begeleiding van het orkest Wii 

Muzikanti. In drie blokken werd de avond gevuld met vele 

gevarieerde dansen uit heden en verleden. Daarnaast de bijdrage van 

Grad na More met de Poolse (of was het een Tsjechische?) polka door 

Elma en Peter als opening, een mooie Georgische dans en een Square 

dance. Erg leuk om met zoveel liefhebbers bij elkaar het feest te 

vieren met leden, oud-leden en leden van bevriende verenigingen. Het 

was erg gezellig en goed verzorgd met eten en drinken in overvloed. 

 Sylvia Hoeksema 

Mijn beleving met/bij onze vereniging  
(volksdansen en ik….) 
Het was seizoen 2000/2001 toen Marijke mij belde met de mededeling 

dat zij een beginnerscursus volksdansen zou gaan doen/leiden, in 

september van dat jaar! Ze dacht dat ik dat weleens heel leuk zou 

kunnen vinden..! Wat heeft ze dat goed ingeschat. Ik kende de 

vereniging wel,  mijn beide dochters... Laura & Esther hebben in hun 

tienerjaren onder meer bij Gerda in de school aan de grote markt 

gedanst!  Ik heb toen zelfs nog wel geholpen om gekleurde 

bandjes/biesjes op kinderrokjes te naaien en heb er toen nooit bij stil 

gestaan dat het voor mijzelf ook leuk zou kunnen zijn. Wat ben ik blij 

dat Marijke mij juist TOEN belde (ik was op zoek naar iets anders dan 

fitness). Blij met jullie om mij heen, blij dat ik "erbij hoor" ondanks 

dat ik nog niet echt meedans, blij met die "stevige hand" als ik de 

Vredesdans meedoe,  momenteel hou ik me vooral bezig met kijken, 

beetje bijkletsen, foto's/filmpje maken,  koffie/thee zetten, ik hoop er 

nog lang bij te horen.....                                   Ria Buteijn 

 

Volksdansen of nu Internationaal dansen hoort bij mijn leven.  Zelf 

ben ik ermee begonnen op mijn 10e, eerst in Spijkenisse en vanaf 

1971 in Vlissingen ( met onderbreking en lid elders in het land ).  Het 
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leuke van deze vereniging vind ik de enorme betrokkenheid die de 

leden onderling hebben. Toen ik weer lid werd voelde dat als nooit 

weggeweest,  met als gevolg al snel bestuurslid. Ik zal het zo lang als 

mogelijk blijven doen, want eigenlijk kan ik niet zonder.    

         Hanneke Westhoek 

 
Ik ben in maart 1993 lid geworden van dansgroep Vlissingen 

Internationaal inmiddels alweer 24 jaar geleden. Ja ja de tijd gaat snel. 

Door een advertentie in de Scheldebode ben ik eens gaan kijken en 

was meteen enthousiast en nog steeds. Dat gaat nooit meer over heel 

veel leuke dansen geleerd en mooie muziek echt genieten met 

allemaal gezellige mensen.  IK hoop nog lang te kunnen dansen.              

           Corrie Meyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Geldermalsen waar ik opgegroeid ben, was in het weekend niet veel 

te doen. Er was wel volksdansen. Zodoende ben ik er mee in 

aanraking gekomen. Ik vond het heel leuk en ging daar elke 

zaterdagavond naar toe. 1 x per jaar gingen we naar een landelijk 

volksdansweekend in Apeldoorn.  Toen ik verkering kreeg met Karel 

ging hij als hij bij mij was mee naar volksdansen en als ik het 
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weekend bij Karel was gingen we stijldansen. Dat ligt hem beter. In 

Middelburg heb ik veel jaren gedanst bij een groep in Middelburg-

zuid. Toen dat opgeheven was ben ik gestopt. We hadden nog geen 

auto en op de fiets naar Vlissingen zag ik niet zitten, zeker niet in de 

wintermaanden. Zo'n 11 jaar geleden gingen we naar de Karolingen-

markt in Oost -Souburg. Daar danste de theatergroep en er was een 

promotiekraampje. Daarin stond Tine Vastenhoud, die ook in 

Middelburg-zuid gedanst had. Zij heeft me weer warm gepraat om er 

weer mee te beginnen. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad.  

Edith Tiggelman 

 

Gestart in Den Haag, met een paar lessen Mayim op een 

schoolopleiding olv. Pom Schröder. Mijn interesse was gewekt. 

Toen naar Hanatyougriis gegaan. Dit staat voor Haags, Nationaal, 

Joegoslavische, Grieks en Israëlisch. Daar 10 jaar gedanst en de 

laatste 5 jaar ook lid geweest van de Royal Scottish Country Dance 

Society. Beide groepen onder leiding van Hans van Zon. 

Daarna verhuisd naar Vlissingen en een aantal keer nog jaarlijks terug 

gegaan naar Den Haag voor een dansdag. Na 30 jaar in contact 

gekomen met square- en round-dance . Daar ook een jaar of 5 gedanst 

en mijn graduations gedaan. Door Miranda in contact gekomen met de 

groep hier in Vlissingen.  

Toen heb ik weer gekozen voor deze dansvorm. Hier dans ik nog 

steeds met veel plezier. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren om de 

groep nog lang te laten voortbestaan.     Rianne Crijnen 
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Een stukje, een paar regeltjes over bv hoe je met volksdansen bent 

begonnen… Ja, dat is moeilijk om het kort te houden. Een aantal jaren 

geleden heb ik al eens een stukje  geschreven, nu kort proberen. 

Ik heb altijd al iets gehad met dansen en volksmuziek (vooral muziek 

van de Balkan). Ik was toen ik een jaar of vijftien was een keer 

invalster op de school van een vriendinnetje bij een volksdans en in de 

Crewshow aan boord van het ss Rotterdam, waarop ik een jaar heb 

gevaren, deed ik mee aan allerlei dansen (ik heb 2 foto’s meegestuurd 

maar weet niet of ze er bij kunnen). In 1972 kwam ik vanuit Rotter-

dam naar Vlissingen.  In november 1979 ben ik bij onze vereniging 

gekomen en … ik ben er nog steeds! Ook heb ik 6 jaar gedanst bij de 

toenmalige theatergroep “Vranje” en inmiddels zing ik alweer een jaar 

of 13 bij het koor, ook erg leuk! Ik heb gedurende die 40 jaar leuke 

contacten en vriendschappen opgedaan, daar beleef ik veel plezier aan. 

Ook de groepsreizen met leden van de Volksdans naar Ohrid waren 

fantastisch. Zie je wel …… het kan niet kort! Corrie van Gaelen  

 

Toen ik nog op de kweekschool zat (rond 1966) is daar een groepje 

mensen begonnen met volksdansen onder leiding van één van de 

leerlingen. We deden voornamelijk parendansen, want er deden ook 

jongens mee! We hadden zelfs een soort kostuums! Zwarte wijde 

rokken voor de meisjes en een zwarte broek voor de jongens. De 

blouses waren effen gekleurd: oranje,  geel , groen, rood. En dan per 

paar de zelfde kleur. We traden namelijk ook wel eens op op 

schoolfeesten of zo. Toen onze leidster de school verliet na het 

eindexamen stopte dit groepje. Ik vond dat erg jammer want ik vond 

het erg leuk. Van een van de jongens hoorde ik dat er in Vlissingen 

een dansgroep bestond en daar ben ik toen eens gaan kijken. Gelukkig 

kende ik een aantal van de dansen al en kon ik met de beginners 

meedoen. De gevorderden dansten daarna en daar keek ik vol 

bewondering naar. O.a. Ineke van Laecke (nu Oreel) was daarbij en de 

zus van Liesbeth Hamelink. En ook mijn buurjongen Sjaak. Dus zo is 

het gekomen……….!  Toen ik ging werken moest ik helaas een paar 

jaar stoppen, want toen woonde ik niet in Vlissingen. Maar toen we na 

ons trouwen in Souburg woonden zijn we alletwee weer lid geworden.  

We hebben met veel plezier in Vranje gedanst. Met grote avond-

vullende optredens in het Vestzak theater en ook in het buitenland. De 

grootste uitdaging was de reis naar Ohrid en het optreden op het 
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Balkanfestival! Geweldig! Toen dat voor ons achter de rug was 

kwamen de groepsreizen naar Roemenië  (onder leiding van Silviu en 

grotendeels door Gerda) en later diverse keren naar Ohrid. Vooral 

deze reizen hebben het groepsgevoel en de saamhorigheid voor mij 

enorm versterkt. Sjaak en ik  hebben er enorm van genoten deze te 

organiseren.  Deze saamhorigheid is voor mij een van de belangrijkste 

redenen om elke week weer met veel plezier naar de zaal te komen: Ik 

ga weer mijn vrienden ontmoeten! 

Zowel vreugdevolle als verdrietige momenten worden met elkaar 

gedeeld. En daarom is de dansgroep voor mij heel belangrijk en een 

deel van mijn leven geworden. Ik hoop dat we nog heel veel jaren 

deze vriendschap met elkaar zullen delen.   Ans van der Linde 

 

Foto 

van 

Corrie 

van  

Gaelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 jaar geleden, in  het 20e jubileumjaar maakte ik kennis met 

Volksdansgroep Vlissingen, omdat ik in Open Hof een voorstelling 

van één van de buitenlandse groepen zag. Daarna ben ik lid geworden 

en niet meer gestopt met dansen. Ik herinner me o.a. een mooie 

danscursus op 2 avonden door Jonathan Gabay . Een dans die we daar 

aanleerden is Sham Harey Golan ( met uitleg over de strijd op de 

Golanhoogte).       Corine van Wieringen 
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Wat betekent volksdansen voor mij?       

Een toffe ontspanning die maakt blij! 

Met kanjers van juffen  

die ons laten puffen. 

En vele dansen leren op mooie muziek 

Opletten geblazen maar zonder paniek 

Bewegen is gezond, bewegen moet 

De cirkel is rond: met volksdansen zit je goed! 

Goed voor de botten en de spieren 

En er valt geregeld wat te gieren 

Ook de kop moet erbij, dus werk aan de winkel 

voor alle hersencellen, onder het vele gehinkel 

Kortom volksdansen is heel leuk, is gezelligheid met elkaar 

Op naar het volgende jubileumjaar!             Sylvia Hoeksema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cheque 
We hebben de 1000 euro van de wecycleactie dan wel gewonnen, 

maar echt overhandigd krijgen is nog leuker..! Dus op donderdag 26-

01-'17 ging ik...mijn autootje volgeladen met: Miny, Berna, Jopie, 

Corrie M. (Dit was de aftrapploeg naar de milieustraat in Vlissingen 

op 1oktober '16! ) Arend was er ook naartoe gekomen! Alleen jammer 
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dat Sylvia Hoeksema er nu niet bij kon zijn (zij had iets nog VEEL 

leukers te doen) Toch bedankt hoor Sylvia...! Wat was het koud 

(2,5 ℃ onder nul! ) Daar aangekomen was Rianne er al en wij werden 

opgewacht  door de wethouder van milieu Josefien Elliot, Indra 

Paasse van de gemeente, mijn contactpersoon in deze en de opzichter 

van de Zeeuwse reinigingsdienst Johnny Jansen. En zij hadden 

gezorgd voor  warme koffie en thee! Wederom een geweldige 

ontvangst. Na de allerhartelijkste felicitaties en lovende woorden 

immers: ZEELAND is wel TWEEDE van NEDERLAND!!! 

gingen we op weg naar de voor mij inmiddels o zo bekende container, 

we hadden zelfs ook nu allemaal "iets" om te recyclen. We kregen de 

cheque en een prachtig boeket bloemen overhandigd van de wet-

houder met de mededeling van Indra dat we zelfs nog 200 euro meer 

zouden ontvangen ( de BTW)  HOE LEUK IS DAT... een fotootje 

gemaakt en wat denken jullie...als extraatje kwam het zonnetje ook 

nog even door...Het boeket kreeg ik mee naar huis, mijn dag kon niet 

meer stuk! En nu zit ik te genieten van al het moois...de bollen in de 

mand en dit prachtige boeket,blij,blij,blij en dan hoor je s'avonds dat 

Nora...Marijke's zusje ook een wecycle prijs heeft gewonnen leuk! 

Er is inmiddels €1200,00 op de rekening van "onze" club gestort!  

Iedereen bedankt...zonder jullie was het niet gelukt!      Ria Buteijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributieverhoging 2017 
Tijdens de laatste ledenvergadering is besloten om de contributie met 

ingang van 1 juli 2017 te verhogen met € 7,50 per kwartaal voor leden 

en met € 3,75 per kwartaal voor de mensen die alleen koor lid zijn.  
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Dit heeft alles te maken met de subsidie die de gemeente voor alle 

verenigingen in 4 jaar tijd afschaft. In 2017 krijgen we nog de helft, in 

2018 nog een kwart en vanaf 2019 krijgen we geen subsidie meer. 

We zijn heel hard op zoek naar structurele inkomsten om dit gat op te 

vangen. Helaas hebben we nu moeten besluiten om de contributie te 

verhogen en zoals het vooralsnog uitziet moet dit ook in 2018 en 

2019. Het is niet anders, als bestuur doen we dit liever ook niet. 

Hanneke Westhoek, penningmeester 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Foto’s van Corrie van Gaelen enRia Buteijn. 

Wie wat hoe waar en wanneer? Zij kunnen daar een antwoord op geven. 
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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 
Vrijdag 7 juli: uitstuif met barbecue dansant in  

Lammerenburcht 

 

Zomer activiteiten 
 

Woensdag 9 juli:  start danshuis. Vervolg danshuis op 16  juli en 

in augustus op  2, 16 en 23
e
  (dus niet op 9 augustus) 

 

Maandag 17, 24 en 31 juli: zomercursus. Dit gaat alleen door 

als er minimaal 20 deelnemers zijn. Kosten: € 10.- 

 

Vrijdag 4 augustus: nachtmarkt . Gaat alleen door als er voldoende 

deelnemers zijn. 

 

Maandag 28 augustus: start nieuw dansseizoen 

 

Donderdag 5 oktober: bag2school actie.   

Breng nu nog geen spullen, maar pas als we dit doorgeven! 

 

Zaterdag 28 oktober: Eindfeest jubileumjaar in de Zwaan, met 

een optreden van Grad na More. 

 

Iedereen die iets heeft opgestuurd hartelijk dank!!!    
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