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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 van Wieringen      jacowi@zeelandnet.nl

 Statenhove  nr 8    0118 - 637899 

 4336 CB Middelburg  

Penningmeester   Ineke Kok   jikobro@gmail.com   
         0118-463807 
 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. 
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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 

Ledenadministratie   
Hanneke Westhoek. Zij stuurt mails over de vereniging door aan de 

leden.  

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 
De zomervakantie is weer voorbij. Ik hoop dat we allemaal 

hebben genoten van het mooie weer. Of was het een beetje te 

heet? We zijn weer van start gegaan en hopen er een goed 

dansseizoen van te maken. En nu weer genieten van een mooi 

dansjaar 2018-2019.      Rianne Crijnen 
 

Wist U dat... 

...we graag kopij zouden willen ontvangen, 

...als Ans roept POTLOOD, je je navel naar het midden moet draaien, 

...er al rommelmarktspullen gebracht zijn, 

...we op 5 juni 2018  de Balla deden, 

...daar vader en dochter in mee dansten,  

...het een gezellige dansavond was, 

...we op 26 juni  een extra ALV hadden, 

...we toen Ineke Kok welkom heetten, 
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…we Hanneke bedankten als penningmeester, 

...zij een mooi “bedank” boeket kreeg, 

...dat zeker verdiend is! 

...we daarna gingen dansen met zelfs drie dansleiders, 

...Grad na More op de markt in Domburg oud Hollands danste,  

...Berna halverwege, bij Sylvia,even een mutsje moest vastzetten, 

...dat door de hitte en door het vocht steeds weggleed, 

...we een super gezellige en warme uitstuif hadden, 

...alle dansleiders een lief bedankje van het bestuur kregen,  

...dat Zeeuwse knoopdrop was 

...dat in een glas met een Zeeuwse opdruk zat, 

...ik ontvangen werd met Zeeuwse bolusbrokken,  

...er ook “Turks fruit” was, 

...de avond een Israëlisch thema had, 

...er heerlijke marmercake gebakken is, 

...er ook twee soorten platte cake/koek gebakken waren , 

...de lichtgekleurde gebakken is door Annette, 

...zij het recept heeft ge kregen van Sjaan Janse, 

...het Impossible pie heet, 

...het Amerikaans is, 

...de donkere gebakken is door Leny, 

...het op woensdagavond 15 augustus  alweer de laatste keer 

zomerdanshuis was, 

...we met een behoorlijke groep waren, 

...Chris Verheul ( 90j ) een van deze groep was, 

...hij zelfs de Vulpiutza meedeed, 

...het spoelwater van het urinoir bleef lopen, 

...Corine en Leny telkens de hoofdkraan open deden o.a. voor ons 

pauzedrankje, 

...zij dat ook na het toilet gebruik, handen wassen en het 

“doorspoelen” deden, 

...de zomerstop weer voorbij is, 

...de reguliere avondjes weer zijn begonnen, 

...Johan  Jojanneke en Marijke die eerste avond verving, 

...we o.a. de Paradiso dansten,  

...Jojanneke 40 jaar geworden is,  

...we haar van harte feliciteren, 

...op 17 oktober de kleding weer is opgehaald, 

 



...dat toch nog 665 kilo was, 

...er weer veel handjes waren om te helpen, 

...er zelfs twee dames hun man meegenomen hadden, 

...we daar heel blij en dankbaar voor zijn, 

...ik er een doosje heerlijke chocolaatjes “merci”voor heb gekregen, 

...dat heerlijk, maar niet nodig is, 

...we op 18 oktober onze herfst instuif hadden, 

...we een aantal oude dansen dansten, 

...er daar een supergezellig sfeertje hing, 

...het soms net een kippenhok was...toktoktoktok, 

...we met 34 dansers waren, 

...er weer overheerlijke hapjes waren, 

...Vince fijn geholpen heeft en veel lol gehad. 

         Ria Buteijn 

 

Optreden Grad na More in Domburg  
Zaterdag 30 juli. Wat is het al warm ‘s morgens  om 9.00 uur. Ik kom 

met Jan Bart bij het pleintje waar we de muziekapparatuur mogen 

opzetten. Het ligt nog heerlijk in de schaduw . Er staat ook een bankje. 

We laden de apparatuur uit de auto en ik blijf erbij (vandaar dat 

bankje) zodat Jan Bart zijn auto kan wegzetten. We maken kennis met 

mensen in Zeeuwse dracht die aan de overkant bezig zijn om hun 

stand op te zetten. Wat later komen de dansers aan. Ze mogen zich 

verkleden achter de Rode Leeuw. Het is hun opslagruimte, dus er staat 

een voorraad bierkratten en fusten. Dat is even wennen, want niet de 

ideale ruimte om je om te kleden. Maar prachtig weer, een beschutte 

plek, dus je kan je heerlijk buiten  omtoveren in het Zeeuws. Er is wel 

een probleem: Rian is al een uur bezig met de kap van Leny. Ze moet 

zichzelf ook omkleden dus de tijd begint te dringen. Dan denkt Johan 

aan onze kennismaking met de mensen van de andere stands. Ik ga 

naar de dame met de grote kap en vraag of ze bereid is om te helpen. 

Dat doet ze graag en even later is Leny ook aangekleed. Rian is dan 

ook al snel omgekleed. Om 12 uur beginnen we met onze eerste serie. 

Zodra de klokken beginnen te luiden (van de muziek) stromen de  

toeschouwers toe. Er is nog steeds schaduw, dus nog goed te doen. Er 

wordt veel meegeklapt en je ziet dat het publiek geniet. Een groot 

applaus is de beloning. Dan hebben we pauze tot 14.00 uur. Ergens  



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anders is een hoefsmid bezig. De dames gaan Domburg in en heel veel 

mensen willen met ze op de foto. Ze zijn echt een attractie, vooral 

voor de toeristen die er massaal rondlopen. De volgende serie is om 

14.00 uur. Weer veel publiek en ook wat mensen van onze vereniging 

die naar Domburg zijn gekomen. Leuk, al die belangstelling en dat op 

zo'n warme dag. Je ziet ook dat de dansers er veel plezier in hebben en 

dat werkt aanstekelijk. Vrolijk publiek, iedere keer heel veel mensen 

en vrolijke dansers in een hele hete middagzon . Nog 2 keer dansen en 

om 16.00 uur zijn we klaar. De organisatie toonde zich zeer tevreden 

met onze bijdrage aan deze toeristenmarkt. Na afloop hebben we nog 

gezellig wat gedronken in de Rode Leeuw. We hebben met elkaar een 

heel plezierige dag gehad en complimenten voor de uitvoering van het 

programma. Maar ook de toeristenmarkt in Domburg is een heel 

gezellig evenement.     Rianne Crijnen  

 

Zomerdanshuis 
Een klein stukje over het zomerdanshuis. Wat was het gezellig en wat 

was er ondanks de hitte veel belangstelling.  Iedereen kwam trouw 

elke keer weer dansen. De sfeer was top. Het was ook een heel leuk 

programma met o.a. dansen uit de oude doos. Ook wat nieuwe dansen 

werden door Johan aangeleerd. Er werden zelfs weinig verzoekjes 

gevraagd omdat het programma zo leuk was. In het kort gezegd, het 

waren een aantal héél gezellige woensdagavonden. Eigenlijk iedere 

 



keer weer een feestje. De avonden werden verzorgd door Johan en 

Jojanneke. Beiden heel erg bedankt voor het organiseren van dit zeer 

geslaagde zomerdanshuis.    Rianne Crijnen  

 

Mijn beleving: volksdansen en ik 

Het is dat ik Aleid  beloofd  heb een stukje voor onze Misstap te 

schrijven, maar het valt me niet mee! Nee, dan Niels! Die wist altijd 

wel wat leuks te vertellen uit de “Oude Volksdans Doos”. Wanneer 

begon ik ook alweer met dansen? Dat moet zo ongeveer in 1965 zijn 

geweest. Ik was 15 jaar en er was een Fancy Fair op Het Nieuwe 

Lyceum. We moesten iets doen om geld in te zamelen voor “het goede 

doel”. Dus met een groepje onder leiding van Martha, die op een 

volksdansgroep zat in Hilversum,  zijn we een aantal dansen gaan 

oefenen. Uiteindelijk hebben we daar behoorlijk mee gescoord. 

Tenminste, dat is wat ik me herinner……… 

Leuke mensen in het groepje, veel mensen van de NJN (Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie). Kennelijk is het volksdansen bij de 

NJN ook traditie. Ik hoorde ooit van Sjaak v.d. Linde dat bij de NJN 

in Zeeland veel werd “gehupst” (volksdansen in het jargon van de 

NJN). Daarmee was mijn nieuwsgierigheid gewekt en ben ik eens 

gaan proefdansen in de gymzaal aan de Badhuislaan. Leuk! Onder 

andere kregen we les van Rob Brandon en zijn broer Nico. Rob is later 

jarenlang de orkestleider /accordeonspeler geweest van het orkest van 

het Internationaal Danstheater.  

En wie van jullie kent Doe Dans? Aanvankelijk was Doe Dans eens in 

de 2 jaar in Vierhouten. Jaren plezier gehad:  eind augustus / begin 

september om het jaar trokken we  met de tent of caravan naar 

Vierhouten, later naar Zevenhuizen in de Flevopolder om daar de 

internationale dans te vieren!   

En feest was het! Met name de 

kinderactiviteiten hebben altijd  

diepe indruk op me gemaakt. Een 

stel enthousiaste jonge gasten  

(ik denk veel van de pabo) gingen  

met onze kinderen (later onze  

kleinkinderen) aan de slag met  

dansen, spelen, knutselen  

 



en bergen fantasie. Aan het eind van het weekend kregen we een 

voorstelling te zien, die zo geweldig en eerlijk was!!!!!! Super. Het 

heeft (denk ik echt!) onze (klein)kinderen een stukje gelukkiger 

gemaakt. 

En dan lees ik op Facebook nu, 2018:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zal toch niet waar zijn ?! Ik hoop dat het lukt. En als je slim bent, 

zet je het in je agenda net als ik! 

 Serieus: zet het in je agenda, want Maurits van Geel gaat proberen 

een Doe Dans-herstart te maken!!!!     Gerda Lauër 

 

Een dansavond in oktober (1) 
Nou de dansleiding roept de naam van de dans en we gaan 

klaar staan. Je hoort het begin van de dans. Sommige 

gezichten staan in de vraagteken stand. Dan kan het gebeuren 

dat een buurvrouw een stukje voordoet. Een mini pantomime 

voorstelling. Of er worden twéé paar schouders opgehaald:  

ik weet het ook niet. 

Als jouw danspartner aan het begin van een parendans zegt:  

ik laat me verrassen, dan weet je waar je aan toe bent. Als 

vrouw moet je zelf gaan leiden of je moet heel erg goed 

afkijken bij de buren. Kan je wel afkijken bij Levi Jackson 

Rag? Wie uiteindelijk de meeste lol heeft is moeilijk te 

 



bepalen: kijkers aan de kant of jij zelf. En dan komt een kring 

in beweging. Hoe wonderlijk toch. Er is muziek en je weet wat 

je moet doen met je voeten, armen, hoofd! Dat weten kan pril 

zijn, als je de dans pas geleerd hebt, of van heel lang geleden. 

En je bewegen wordt ondersteund door de muziek. Je hóórt in 

gedachten al de stamp die je over een fractie van de tijd gaat 

doen. Tijdens de afwas is er gelegenheid voor een goed 

gesprek. Maar kijk niet raar op als een theedoek wordt 

neergesmeten en de afdroogster wegsprint. Dan is een 

favoriete dans aan de beurt. Ik ruim het wel verder op, krijg je 

te horen als je aangeeft dat je deze dans heel graag doet. 

Er zijn dansen, die kunnen we allemaal. Er is geen 1e ronde 

nodig die een beetje rommelig verloopt. Vanaf de eerste tonen 

bewegen de mensen in de kring als één. De kring is rond (geen 

ei of een andere vorm). Als de muziek even wegvalt gaat de 

cadans door en met gejuich worden de geluiden van de fanfare 

begroet. Ja, we zitten goed in het tempo (Hora Vecce). De 

gezichten zijn ontspannen tot zeer ontspannen en er komt geen 

misstap in voor. Na afloop kijken we elkaar tevreden aan. Dat 

was mooi. Dat was een groepsprestatie. Dat was genieten. 

En dan is er een avond waarbij er een kind in ons midden is. 

Een oudere hand houdt een kinderhand vast. Hij beweegt mee. 

We dansen joe, joe, joeënd taartpunten. De spontane 

schaterlach die klinkt, krijgt veel echo's. Schrijf je de naam 

op? dan vraag ik die dans de volgende keer weer aan. 

Kijk hij heeft het nu al goed begrepen. Dansen is leuk en we 

hopen het nog heel erg lang te kunnen doen.  

Andrea van Boven 

 

 

 

 

    



Herfstinstuif 18 oktober 2018 (2) 
Ja, Ans had het voor het zeggen deze avond en hoe!! 

Een prachtig programma van dansen wat voor alle groepen 

goed te dansen was. Een hele grote opkomst van wel 35 

dansers. Gezellig zo’n grote groep!Ook de wat moeilijkere 

dansen werden door iedereen meegedanst. Een erg mooi 

gezicht  als alles zo gelijk ging. Van tevoren had Ans 

aangekondigd, dat ze geen “Thema” wilde. Maar vooruit, in 

het teken van de herfst werden wel een enkele bolchrysant en 

wat pompoenen en kalebassen op de vloer gezet. Met  

Macedonische  kleedjes op de tafeltjes was er een mooie sfeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met zomerse temperaturen was het als vanouds goed te 

dansen. De verzoekjes van  wat oudere dansen brachten 

genoeg mensen op de dansvloer. De baksters hadden erg hun 

best gedaan. Voor de taarten en lekkere hapjes werd 

voldoende tijd ingelast om deze te waarderen. Zelf vond ik de 

 



Brownies van Gerda een heerlijk “Bommetje “. We kregen 

alle lekkers - ondanks dat er veel mensen waren - niet allemaal 

op . Een vraag: zijn wij een bijzondere dansgroep? 

Jazeker wel. Waar vind je dat, mensen die met zoveel plezier 

hun hobby uitoefenen. Vooral met elkaar lief en leed delen en 

dat nog elke week. Dubbel van het lachen  liggen  als iets  fout 

gaat  in plaats van boos zijn. Ik ben heel blij dat ik hier dans 

met zoveel leuke lieve mensen, waar ik veel mee kan lachen 

en dansen. Hartelijk dank aan iedereen vooral aan Ans voor de 

fijne dansavond.         Els Konings 
 

Herfstinstuif (3) 
Nog steeds zomerse temperaturen overdag, een dikke hommel bij ons 

in de tuin, een bloemetje  aan de appelboom, rozen bloeien voor de 3
e
 

keer, maar het is wel al vroeger donker want het is toch echt herfst.  

Op 18 oktober hadden we dan ook de herfstinstuif . Ans had een mooi 

programma opgesteld met  afwisselend langzame en ook aardig wat 

snelle dansen. Er waren zeker zo’n 35 mensen, dus het was vol op de 

dansvloer.  De tafeltjes moesten wat terug geschoven worden om 

voldoende ruimte te houden om te dansen. Ter versiering stond bij de 

spiegel een mooie bolchrysant met daaromheen pompoenen. Er was 

weer volop gebakken: zoet en hartig gebak en er stonden leuk 

versierde en lekkere hapjes. Al met al een gezellige drukbezochte 

avond.       Corine van Wieringen 

 

Grote Clublotenactie 
Op de jaarlijkse intekenlijsten waren totaal maar 41 loten besteld. Ik 

kan deze aankopen per 25 stuks, dus heb er 50 besteld. Vorig jaar had 

ik nog 75 stuks gekocht, maar toen hebben we niet alles kunnen 

verkopen (nog wel winst gemaakt, omdat per lot € 0,60 betaald moet 

worden en € 3,00 ontvangen wordt). Nu is het wel gelukt om alle 50 

loten te verkopen, want wat bleek: een aantal mensen dacht dat ze 

besteld hadden, maar hadden niet ingetekend op de lijsten en ze 

wilden toch een lot. Riet heeft goede zaken gedaan op de dinsdag en 



ikzelf kon er op donderdag wat extra verkopen. Al met al een mooie 

opbrengst van € 120 voor de club ( en nu maar hopen op een prijs !!  ) 

Corine van Wieringen 

Smart recycle-Kledingactie 
Woensdagochtend 17oktober 2018 was het alweer zover. We 

zouden half tien beginnen, er waren om 09.15 al mensjes druk 

in de weer met het tevoorschijn toveren van allerlei zakken en 

tassen met kleding, schoenen, tassen enzovoort...en wat waren 

we met véél helpers. Geweldig, daar word ik zo vrolijk van! 

Het was dus snel gebeurd, alles stond buiten en Berna had de 

koffie al aangezet, ik had kruidcake gebakken. Alleen jammer 

dat Hans en Ineke Torn Broers al weg waren... Meer dan ruim 

op tijd kwam “onze” chauffeur. Veel te vroeg...even goed 

onthouden als hij zegt om half elf te komen?!? Gelukkig 

kwam Hennie nog vroeger dan de chauffeur. Het inladen liep 

gesmeerd het was volgens mij in een kwartier gepiept..op naar 

volgend jaar, rest mij nog alle helpers: 

Leny, Berna, Ans, Marijke, Corrie v G., Frits en Corrie M., 

Corine, Janine, Jannie, Hans en Ineke Torn Broers 

te bedanken voor jullie hulp! 

En de club voor de heerlijke chocolaatjes...   Ria Buteijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dan is er ook nog een uitstuif  geweest  op 3 juli 2018……. 

Jojanneke en Johan hadden bedacht dat die in het kader van het 

70jarig bestaan van de staat Israël zou zijn.  Op de foto is nog een stuk 

van de vlag te zien.  Er werden uiteraard Israëlische dansen gedaan 

maar gelukkig ook nog genoeg andere dansen…….  

Niemand heeft bedacht een stukje te schrijven over deze avond, 

helaas! Dus moeten we het doen met deze foto……..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze avond kregen alle dansleiders een bedankje van het bestuur 

voor hun inzet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                            Liesbeth Hamelink-Weug 

                            Burchtstraat 53 

                            4388 JK Oost-Souburg 

                            0118 – 471255 

                                                                                       www.tuinontwerpliesbeth.nl 

                                                                                      lhamelink@zeelandnet.nl 
 

 

 
 
 
 

Oud huis 

Nieuw huis 

Nieuwe tuin? 

In  ieder geval uw 

wensen in uw tuin 

Voor tuinontwerp 

& advies: 
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AGENDA 
 

Dansdag Oberon: zaterdag 17 november olv Maurits en 

Tineke van Geel 

 

Rommelmarkt:   eind november, info volgt op het bord 

 

Nieuwjaarsinstuif:  donderdag 3 januari  2019 olv  Gerda 

 

Voorjaarsinstuif:   dinsdag 5 maart 2019 olv Marijke 

 

Mei-instuif:   dinsdag 23 april 2019 olv Jojanneke 

de 2
e
 week in de meivakantie is gewoon 

dansen op alle avonden 

Uitstuif:     maandag 8 juli 2019  olv Johan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s in deze Misstap zijn van Rianne Crijnen, Ria Buteijn en Gerda 

Lauër 

 


