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Marijke van de Velde
marijkevdv@kpnmail.nl
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donderdag
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of
0118-462860
Gerda Lauër
nielsgerda@hetnet.nl
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theatergroep
Johan van Hemert
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(maandag)
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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 januari 2019 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 van de voorzitter
2019. Het nieuwe jaar begon heftig. Renate was weer ziek geworden
en overleed in de Kerstdagen. Wat ging dat snel. Ze zal zeker gemist
worden. Daarna Ankie, de vrouw van Chris. Chris heeft heel wat jaren
in de dansgroep doorgebracht. Veel sterkte voor Chris. Dan nog een
paar mensen die door ziekte langdurig afwezig zijn. We wensen ieder
heel veel sterkte toe en hopen op goede resultaten bij de verschillende
behandelingen.
Nog even een terugblik op 2018.
Het stoppen met de kledinginzameling. Heel veel werk voor een zeer
tegenvallende opbrengst. Ria bedankt voor je inzet en alle anderen
bedankt voor de hulp.
Een aantal héél gezellige instuiven o.l.v. de dansleiding van de diverse
groepen: Ans, Gerda, Marijke en Jojanneke, die goed zijn bezocht.
Een succesvolle bingo- dansant avond, in samenwerking met Leida
Wallaert van de Zumba.
Er is een prachtig bedrag ingezameld voor kinderen met Duchenne.
En wat was het een gezellige avond.

Grad na More die een reuze succesvol optreden had op de
boerenmarkt in Domburg. Heel veel mensen wilden op de foto met de
dansers in de Walcherse meisjesdracht.
Een geslaagd zomerdanshuis o.l.v. Jojanneke en Johan. Daaruit is ook
de vraag gekomen om een avond te organiseren met goud van oud.
Deze avond is door Johan in voorbereiding.
En natuurlijk 2 succesvolle rommelmarkten. Ook daar bedankt voor
alle hulp. De misstapmensen ook niet te vergeten. Zij krijgen toch
iedere keer weer een leuke misstap voor elkaar.
Misschien ben ik nog het een en ander vergeten, maar in ieder geval
alle dansleiding heel erg bedankt voor de fijne dansavonden en de
inzet bij alle groepen.
Rianne Crijnen

Wist u dat...
...er door de PR een bingo/dansant is georganiseerd,
...dat op vrijdag 26 oktober was,
...Leny, Rian, Rianne en Johan er erg druk mee waren,
...er heerlijk gebak en koek was,
...we op 24 november weer een rommelmarkt hadden,
...er veel handjes hielpen met “ opbouwen”,
...het weer lekker druk was,
...als ons muziekje aanging, we “bijna” iedereen zagen
dansen/bewegen,
...we getrakteerd zijn op cake en mini jodenkoekjes,
...Marijke weer haar heerlijke soep had, zelfs in een “veggie”
uitvoering!

...Andrea naar de super ging om broodjes en krentenbollen,
...we haar daarvoor bedanken,

...er weer super veel verkoophulp was,
...er extra hulptroepen kwamen opruimen,
...we daar iedereen voor bedanken,
...je “oi de Voice” ook heel goed op de muziek van “zie ginds komt de
stoomboot” kunt dansen,
...je “ne moi Cate” kunt dansen op “sinterklaasje kom maar binnen
met je knecht”
...dat dit door Marijke uitgedacht is!
...we op donderdag 3 januari onze Nieuwjaarsinstuif hadden,
...die avond onder leiding van Gerda stond,
...bijna de gehele dansleiding aanwezig was,
...er tijdens een korte emotionele toespraak van onze voorzitter een
kaarsje voor Renate werd aangestoken,
...we “joc in patru” dansten met onze gedachten bij haar,
...we Renate bedanken,voor alles wat zij jarenlang voor onze
vereniging gedaan heeft,
...we haar nooit zullen vergeten,
...Jasmijn er ook weer bij was,
...de schuimpjes die Gerda maakte, net slagroom zonder cake waren
(aldus Jasmijn),
...Hans Vastenhoud er ook weer gezellig bij was,
...Sjaak v.d. Linden ook nog even kwam met zijn goede wensen,
...het ondanks het verdrietige gevoel rondom Renate, toch een drukke
gezellige avond was,
...ik eventjes op “ pauze/ uit” sta?
...ik blij was jullie even te zien en de “vredesdans” mee te doen!
Ria Buteijn

Vrijdag 26 oktober 2018
Benefietavond ten bate van Kinderen met Spierdystrofie (Duchenne).
Allereerst hartelijk dank aan de mensen die met Leida meegekomen
zijn van de Zumba, evenals alle leden van onze vereniging die
aanwezig waren op deze vrijdagavond. En natuurlijk ook degenen die
niet op de avond waren, maar zich wel hebben ingezet door lootjes te
kopen bij de voorverkoop.
Een speciaal woord van dank voor de lessen van Leida, die bijna
iedereen op de vloer kreeg; Johan voor zijn dansen; en natuurlijk niet
te vergeten de mensen van de catering en onze kanjers achter de bingo
tafel: Ria en Berna. Ook een woord van dank aan de sponsors die voor
de mooie prijzen hebben gezorgd: AH Xl, Mabelis, Op &Top Zij en
bakker Tullenaar.
En ook voor de ontroerende woorden van Leida en de moeder van
Jarne (Jarne heeft spierdystrofie).We hebben het mooie bedrag
binnengehaald van exact €400,- Wat een prestatie!
Het verhaal hoe iedereen de avond heeft beleefd, laat ik graag aan
iemand anders over. Dit is slechts een woord van dank aan ieder die er
voor heeft gezorgd deze avond tot een succes te maken.
Rianne Crijnen

Volksdans en Zumba.
Een speciale avond met dans in de vorm van volksdans, Zumba,
een loterij en bingo om geld in te zamelen voor kinderen met de ziekte
van Duchenne (spierdystrofie)
Volksdansen dat kennen we wel maar Zumbadans? Hoe is dat?
Nou, een hele belevenis. Zowel dans, als muziek in het geheel.
Een hele belevenis dus. Een ander woord kan ik zo gauw niet
verzinnen.
Leida, die ons wegwijs maakte met Zumba was natuurlijk razend
enthousiast. Zo goed zelfs, dat ze iedereen de vloer op wist te krijgen.
Met: Salsa, Merenque en Zumba. Met enkele passen (niet moeilijk
volgens Leida) wel met grote armgebaren en heel veel schudden met
de heupen en bovenlichaam !Waar je dan weer heel blij van wordt.
Dat was de Zumba.
Marijke,die het volksdansgedeelte op zich nam zette lekkere pittige
dansen op: Chipa, Gilan Basan o.a. en nog meer moeilijks. Johan deed
ook een duit in het zakje door een verschrikkelijk leuke linedans

waaraan iedereen kon meedoen, een groot succes. Aan Leida die
vroeger mee heeft gedanst met Vranje, gevraagd wil je de Servische
serie dansen? Oh ja, dat was mijn liefste dans serie. Maar daar dacht
Johan toch anders over: die is nu heel anders, maar Leida kan dat wel.
En inderdaad ging het geweldig en genoot ze van zoveel nostalgie. En
danste ze als vroeger.
Ja, en dan de Bingo tussendoor die gaf ook leuke prijzen weg. Zelf
viel ik 2x in de prijzen, o.a. een mooie schaal gemaakt door Rianne.
Het bedrag, dat opgehaald werd weet ik nog niet bij dit schrijven,
Maar dat zal ongetwijfeld de moeite zijn.
Het was heel leuk om met Leida de Zumba te dansen. IK heb erg
genoten.
Els Konings

Herinneringen aan RENATE BOS.
Bij Renate denk je als eerste: dans/volksdans. Van Balkan tot
Amerikaans, Tapdans en Squaredance. Later ook Israëlisch en niet te
vergeten: zingen.
Zo'n 25 jaar geleden
was Renate voorzitster
van de Volksdansvereniging. En leverde
ik trouw mijn geschreven
stukjes bij haar in. Ja,
dat ging zomaar niet, want
Renate had veranderingen
zus en zo en terecht.
Ze was heel precies. Geen half werk. Ik heb dan ook veel van haar
geleerd door mijn stukjes in de Misstap.
Tijdens een ledenwerving, door een flyer: VOLKSDANSEN KOM
NOU uit 1971 (ja, toen ook al) kwamen Renate en Sjaak bij ons thuis
om te vertellen hoe leuk volksdansen wel was. Ze lieten een heleboel
plakboeken zien. Maar jaren geleden had ik dat zelf ook al ontdekt
dat volksdansen leuk was. Dus ik was gelijk om.
Renate danste in de "demonstratiegroep" van de volksdansgroep. Later
is de naam "Vranje" ontstaan. Als we moesten optreden had ze ook
goede tips: de harembroeken waren erg glad en kreukelig, na het
strijken uit laten hangen voordat je de koffer inpakt anders kreukelt

het weer. En we hàdden wat kleren! Soms wel 8 verschillende
kostuums en bijbehorende sjaals, kousen, schoenen en hoofddoeken.
Hoe die geknoopt moesten worden wist Renate als de beste. Bij een
foute knoop, zat ze net zolang te frunniken tot alles goedzat.
Renate en Louis woonden eerst op de Zeilmarkt met prachtig uitzicht
op de haven. Later zijn ze naar Souburg verhuisd, waar eerst alles in
de jaren '70/80 stijl oranje en zwart was. Zelfs de katten waren
aangepast: B.C.(Black Cat) de andere Red Cat oftewel: Retterketet.
Louis en Ronald gingen in die tijd op cursus elektronische muziek van
Jeugd en Muziek. Louis had ook muziek op LP waar Ronald nog nooit
van had gehoord. Louis heeft zeker bijgedragen aan zijn muzikale
opvoeding! Zo zelfs dat als Ronald bepaalde muziek draait hij nog
altijd aan Louis moet denken. In de jaren '80 kwamen ze gezellig bij
ons eten: fonduen was heel erg ìn toen. Renate vond het wel lekker,
maar wel een heel "gedoe". Zo was ze. Zou het zelf niet graag
klaarmaken.

Zo'n bijna 10 jaar hebben Renate en ik samen bij Vranje gedanst.
Leuke herinneringen heb ik er aan. In de zomer de danshuizen die ze
samen met Johan organiseerde. Er moesten wel altijd de puntjes op de
i gezet worden want alles moest goed gedaan worden. Niet wat
"gezellig "dansen, maar góed en géén theekransjesgeleuter. Soms
hadden we in de zomer een speciale Israëlische danscursus.

Tijdens jubileumfeesten van de volksdansgroep kregen we Renate in
Amerikaanse outfit te zien. Héél wat anders! Met hele fraaie
squaredansen.
Maar bij het Nieuwjaarsbal; al dat gezoen, daar liep ze niet erg warm
voor. Zingen kon Renate ook en dat deed ze heel goed en graag.
Op een mooie dag in mei kwam het hele koor bij ons in de studio om
een cd op te nemen van exclusieve liederen. Het was zo'n prachtige
dag. Alles stond er mooi op en Renate stelde dan ook voor om met z'n
allen te gaan eten op de boulevard. Wat een geweldige afsluiting was
van die dag en een mooie herinnering.
Het is zo gek, de gedachte dat Louis en Renate er niet meer zijn.
Maar de herinneringen blijven bestaan. Opgeschreven door Els
Konings.

Nieuwjaarsinstuif
Deze instuif was anders dan anders door het afscheid van Renate, de
dag ervoor. Er werd een kaars voor haar aangestoken.
We beseften dat we allemaal kwetsbaar zijn, en het fijn is om met
elkaar samen te kunnen zijn met dans als verbindend element.
Gerda had een mooi programma voorbereid. En er was gelegenheid
om elkaar Nieuwjaar te wensen. Er waren weer lekkere dingen (o.a. de
schuimpjes van Gerda). Een goede sfeer om het jaar te beginnen.
Deel van de lijst met dansen

Slagroom zonder cake (Jasmijn)

Afscheid Ankie Verheul
Eind januari kwam het droevige
bericht dat Ankie, de vrouw van
Chris Verheul was overleden.
Ankie heeft lang bij onze vereniging
gedanst tot het niet meer ging. Ook al
danste ze niet meer toch kwam ze naar
instuiven en feesten. Veel leden kenden
haar dan ook goed. Bij haar afscheid
waren veel dansers van onze vereniging
aanwezig. Op de rouwkaart stond deze
tekening van Chris.

Voorjaarsinstuif
Deze werd door de dinsdagavondgroep verzorgd en stond onder
leiding van Marijke.
Ze had een programma van dansen waar we allemaal aan mee konden
doen. Het is als danser prettig te merken dat de programma’s van de
dinsdag- en de donderdaggroep goed op elkaar zijn afgestemd.
Een uitgebreid verslag ontbreekt, maar er is wel een leuke foto.

Overzicht van de plannen rondom het Bolwerk.
In januari 2013 zijn we verhuisd en begonnen met dansen in het
Bolwerk. Een prima zaal waar we blij mee zijn.
In de jaren erna zijn er regelmatig contacten met afd. verhuur en
onderhoud van de gemeente over lopende zaken. Daarnaast zijn er
besprekingen met de gemeente over de toekomst van het gebouw.
In 2015 zou er contact gelegd worden door de wethouder met
gebruikers van de locaties van de gemeente, maar na het wisselen van
de wethouder is er niets meer vernomen. De ontwikkelingen m.b.t. de
huur zijn daarom ook nog steeds niet duidelijk.
In 2017 is er vanuit de gemeente een bureau ingeschakeld voor
inventarisatie i.v.m. de toekomst van de accommodaties. Er is door
ons een enquête ingevuld, waarbij we duidelijk onze belangen hebben
aangegeven (o.a. een goede vloer). Hierop is in het najaar een rapport
uitgekomen met opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst. Het zag er
niet goed uit: het Bolwerk stond in “rood” en dat betekende
“afstoten”. De gemeenteraad moest dit verder nog gaan bespreken.
Pas eind 2018 kwam er weer een bericht van de gemeente, opnieuw
een voorlichtingsbijeenkomst, nu met een andere wethouder. De
gemeente heeft teveel gebouwen in eigendom en wil mogelijk 5 grote
complexen bouwen waar de meeste huidige gebruikers terechtkunnen.
De oude gebouwen worden afgestoten: mogelijk afgebroken of
verkocht. Ondanks de financiële problemen van de gemeente
Vlissingen zou dit toch geld besparen.
We zouden weer een enquête krijgen. Er werd uitgelegd dat er n.a.v.
deze vragenlijst en eventuele gesprekken in 2019 een uitgewerkt plan
zou komen, waar de gemeenteraad weer over moet oordelen.
Na het opnieuw invullen van deze enquête met onze wensen hebben
we in een gesprek met de wethouder persoonlijk een toelichting
gegeven over o.a. het belang van een goede vloer en investeringen
hierin door ons in het verleden.
In het gesprek werd verteld dat het Bolwerk in principe een goed
gebouw is (wat wij beaamd hebben) en het is mogelijk niet het idee
om dit af te breken(?). Er werd gezegd dat het idee is om 3 / 4 van het
gebouwenbestand af te stoten.
Het blijft dus spannend wat er wanneer gaan gebeuren en het “wordt
vervolgd”.
Corine van Wieringen

Gerda is in oude uitgaven
van VOLKSDANS gedoken
en heeft daar dit stukje
gevonden.
uit: VolksDANS 8, jaargang 1991: Prijs voor Hans Minnaert
Hans Minnaert heeft de Dansersfondsprijs 1991 van de stichting
Dansersfonds 1979 gekregen. Minnaert, die zijn danscarriere van bijna
17 jaar bij het Folkloristisch Danstheater beëindigde, werd vanaf die
tijd als muzikant aan het gezelschap verbonden. De jury (bestaande uit
Jan Baart, Alexandra Radius en Ine Rietstap) motiveerde de
toekenning van de prijs, die voor de
gelegenheid werd omgedoopt in Prijs
van Verdienste, als volgt:
"Folkloredans is er niet op gericht de
persoonlijke kwaliteiten van een danser
centraal te stellen; folklore is in de
eerste plaats een groepsgebeuren. Toch
kunnen zich in dat groepswerk
individuen onderscheiden door een
markante persoonlijke uitstraling en
inbreng zonder dat dit ten koste gaat
van het totaal. Zo iemand is Hans Minnaert, die zijn gehele
danseducatie binnen Het Folkloristisch Danstheater kreeg en daar toen
een nieuwe carrière als musicus begon.
Maar.... niet alleen is Hans Minnaert een bekende musicus, hij is ook
samen met Maurits van Geel de initiator van een vernieuwd
DansFestival in 2019 in Drenthe, op het terrein van Frederiksoord:

Drenthe on the Move.
De organisatie van het festival hoorde deze week dat de subsidie van
de gemeente en provincie rond is, en kan vanaf nu beginnen met de
voorbereidingen.
Je kunt alle informatie vinden op: https://drentheonthemove.nl
Een fantastisch kinderprogramma is er onder leiding van Desi Rebel,
oud-danseres van het Internationaal Danstheater.

Voor mensen, die gek zijn van tango is er een extra tango-project.
Ben je nieuwsgierig? Kijk dan op Facebook:
https://www.facebook.com/drentheonthemove
Ook daar kun je informatie krijgen.
En ja!, het is niet goedkoop ondanks alle subsidie die Drenthe al aan
dit festival heeft gegeven. Maar hiervoor krijg je een geweldige dansbeleving.
Hoort, zegt het voort....... we gaan dansen in Drenthe ( 14 - 16 juni)
Hopelijk zie ik jullie daar.
Gerda Lauër

Van de samenstellers
Hier wat foto’s uit voorgaande jaren, ze hebben niets met de rest van
deze Misstap te maken maar zijn wel gemaakt in voorgaande jaren van
de vereniging. Behalve dat we van dansen houden zijn we ook
lekkerbekken en wordt er bij diverse gelegenheden van alles klaar
gemaakt……

Dit is de quadrille, die hebben we bij Gerda aangeleerd

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

AGENDA
Rommelmarkt:

zaterdag 30 maart 2019

Mei-instuif:

dinsdag 23 april 2019 olv Jojanneke
de 2e week in de meivakantie is gewoon
dansen op alle avonden

Uitstuif:

maandag 8 juli 2019 olv Johan

