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 Kerstliederen zingen  
 

   
 
Op vijf vrijdagmiddagen tussen 11 november en 9 december gaf 
Marian Gouverneur een cursus Engelse en Amerikaanse 
kerstliederen zingen. Zowel de foto hierboven als het verslag op 
bladzijde 13 laten zien dat dit een heel geslaagde cursus is 
geworden. 
                  
Ook veel andere Phoenix-leden hebben het resultaat kunnen 
horen. 
 
Op zondag  
18 december 
werden we bij 
aanvang van  
Dansen onder de 
Kerstboom  
buiten  
verwelkomd 
met het 
sfeervolle 
kerstgezang! 
  
 
  
 

KWIBUS   KRANT 
 
 

 
De Kwibuskrant is een uitgave van Phoenix Apeldoorn,               Correspondentieadres: 
Vereniging voor Internationale dans, zang en muziek, in een          Schopenhauerstraat 167, Apeldoorn, tel 055-3668153 
oplage van 275 stuks. Redactie: Elly van der Velde, Nel Brouwer              kwibus@phoenix-apeldoorn.nl 
en José Smit.       
 
           
 
 
 
      
      
   
  
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inhoud 
              blz. 
Kerstliederen zingen  1 
 
Van de redactie, Phoenix- 
informatie en Welkom  2 
 
Van de Bestuurstafel  + Felicitatie 3 
 
Die ene dans   4 
 
Agenda en Vooruitblik  5 
 
Kids-Flits (3 pagina’s)  8 
 
Verjaardagskalender  10 
 
Van het Dansensemble  11 
 
Terugblik   12 
 
Oplossing Raadfoto  15 
 
Nieuw: Peuterdans  16 
 
                         

 
 

 
 

Peuters  
 

dansen bij  
 

Phoenix 
 

Zie de achterkant van deze 
kwibus... 

 



   

2 

Groepen en dansleiding bij Phoenix 
 
Maandag  
19.30 – 21.00 uur Beginners  Jeanneke Bruning       055-5419035 
20.30 – 22.00 uur Gevorderden Jeanneke Bruning       055-5419035 
 
Dinsdag 
09.30 – 11.30 uur Phoenix Vocaal Marian Gouverneur       055-5219298 
 
Woensdag 
09.45 – 11.15 uur Gevorderden Joke Langen       055-5417041 
14.30 – 15.30 uur Kindergroep 1-4 Margreet Huizer       055-5219249 
    Joanne van ’t Hof       06-49104651 
16.00 – 17.00 uur Kindergroep 5-6-7 Wietske Denekamp           06-51355716 
17.15 -  18.15 uur Extra Kindergroep Wietske Denekamp       06-51355716 
18.30 – 19.30 uur Tieners (vanaf 12 jr) Wietske Denekamp       06-51355716 
20.30 – 22.00 uur Vergevorderden André van de Plas       055-5338308 
    Margreet Huizer       055-5219249 
Donderdag  
14.00 – 15.30 uur Seniorengroep André van de Plas         055-5338308 
18.30 – 19.30 uur Voorbereidingsgroep Marc Bout en Joanne van ’t Hof      zie elders 
19.30 – 22.30 uur Dansensemble Marc Bout        055-5341452 
   

Bestuur Phoenix 
 

Voorzitter     Els van den Heuvel  055  -  5427482 voorzitter@phoenix- 
       apeldoorn.nl  
Penningmeester    Lizzy Preisser    055   - 5417142 penningmeester@phoenix- 
       apeldoorn.nl 
Secretaris     Anneke de Cloet    055   - 5215936 info@phoenix-apeldoorn.nl  
Vert. Dansleiding    Margreet Huizer   055   - 5219249  
Alg. bestuurslid    Rien Bout   055   - 5330199  
 
 
Ledenadministratie    Nel Brouwer   055   - 5416727 leden@phoenix-apeldoorn.nl 
 
 

Internet 
Internetsite     www.phoenix-apeldoorn.nl 
Algemene info    info@phoenix-apeldoorn.nl 
Informatie over en opgeven voor cursussen  cursus@phoenix-apeldoorn.nl 
Informatie over zang (Phoenix Vocaal)  vocaal@phoenix-apeldoorn.nl 
Informatie over het dansensemble  demo@phoenix-apeldoorn.nl 
Kwibusredactie    kwibus@phoenix-apeldoorn.nl 
Speciaal voor leden (adreswijzigingen, opzeggingen) leden@phoenix-apeldoorn.nl 
De Veste (verhuur zaal/café)   www.deveste-apeldoorn.nl 
 
Adres: De Veste – Fabianusstraat 4, Apeldoorn, telefoon: 055-542 12 06 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Van de redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Op de eerste dansdag na de 
kerstvakantie ligt hij er weer: de 
Winterkwibus. 
Achter ons ligt de drukke 
decembermaand met het 
Sinterklaasfeest van de kinderen, 
Dansen onder de Kerstboom en de 
speciale afsluiting op de diverse 
groepen. De verslagen en foto’s 
staan in deze Kwibus.  
 
In het nieuwe jaar nieuwe 
activiteiten, zoals de cursus 
Dansfit en heel bijzonder een 
cursus Peuterdans voor de 
kleintjes van 2 en 3 jaar onder 
begeleiding van Anne Mulder. 
 
Een volle agenda met o.a. het 
Nieuwjaarsconcert met orkest 
Sultan. Ook diverse workshops   
zoals Bulgaars, Turks en 
Macedonisch. Zet alle data vast in 
je nieuwe agenda en geef je 
bijtijds op, zodat de workshops 
ook werkelijk door kunnen gaan! 
 
Ik wens jullie namens de redactie 
een gelukkig en gezond 2017 met 
veel dans- en/of zangplezier. 
 
Nel 
 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 
Dansensemble 
Jan Willem Gouverneur 
Lucie van der Pols 
Flora Tenner 
Bart van Uitert 
Milou van Uitert 
Leo Veldkamp 
Kwibusredactie 
 
 

       

 

 

Opzeggingen, wijzigingen van adres of mailadres dienen per e-mail (of schriftelijk) te 
geschieden aan de ledenadministratie: Nel Brouwer: leden@phoenix-apeldoorn.nl, 
Fabianusstraat 4, 7333 BM Apeldoorn, tel. 055-5416727. 
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden per 1 februari of per 1 
september. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot restitutie van contributie. 

Volwassenen 
 
Henny Buys-Buisman 
Freddie Enuma-Roelofs 
Cynthia van Werven 
 
 
  
   

 
 

Kinderen 
 

Norah Godschalk 
Sofija ten Ham 
Leonie Veneman 
Liv Beumer 
Gwenn Holtmuller 
Floor Oostenrijk 
Jaylinn Zoë Fennema 
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Van de Bestuurstafel 
Beste allemaal, 
 
Alweer een jaar voorbij; wat gaat de tijd toch snel. 
Maar we hebben het jaar heel goed afgesloten met ‘Dansen  
onder Kerstboom’ onder leiding van André van de Plas. Het was  
gezellig druk; jong en oud danste mee of zat gezellig te kijken en  
te kletsen. Er is weer een prachtig bedrag van €1200,00 opgehaald  
voor het goede doel Lombokcare. Naast entreegelden, waren er  
inkomsten uit de cadeautafel van Lia van der Waarde en  
Stichting de Veste schonk ook nog eens €300,00. Allen hartelijk bedankt hiervoor! 
 
Wat een leuk nieuws kwam mij vorige week ter ore: binnen Vocaal was er een nieuw ‘Phoenix 
huwelijk’ gesloten: Ans de Beer en Bep Kuipers hebben elkaar in december het jawoord gegeven.  
Er zijn al heel wat Phoenix huwelijken gesloten (waaronder van mezelf), maar het is altijd weer mooi 
om te zien dat mensen elkaar binnen onze vereniging vinden. 
 
En nog meer goed berichten: het gaat steeds beter met kleine Nova, de pasgeboren dochter van docent 
Joanne en Floris, danser van het dansensemble. Steeds een stapje vooruit, op weg van ziekenhuis naar 
thuis. 
 
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die afgelopen jaar hard gewerkt heeft voor Phoenix: 
docenten, commissies, het bestuur en de vele vrijwilligers! Daarnaast dank aan onze ‘Vrienden van 
Phoenix’, Stichting De Veste, BijBeeld en aan de adverteerders. 
Ik hoop dat we komend jaar weer op jullie kunnen rekenen. 
 
Ik wens iedereen een mooi begin van 2017 met veel gezondheid en aandacht voor elkaar. 
We zien u graag op zondag 22 januari tijdens het Nieuwjaarsconcert in De Veste met orkest Sultan om 
te kunnen proosten op het nieuwe jaar. 
Zie voor meer informatie deze kwibus en: www.phoenix-apeldoorn.nl/agenda 
 
Namens het bestuur,         
         Els van den Heuvel, voorzitter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Een huwelijk 
binnen Phoenix Vocaal 

is heel bijzonder... 
 
 

Van harte 
gefeliciteerd 

 
 
Ans de Beer en  
                Bep Kuipers ! 
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Die ene dans 

 

Oj maju maju 
 

Over dit Oekraïense lied, waarop momenteel in verschillende groepen van Phoenix wordt gedanst, weten 
we inmiddels wat meer. Jeanneke vroeg aan Radboud Koops, specialist Russische dans, wat 
achtergronden ervan. De hier volgende informatie komt van hem: 
 
Oj maju maju is een Oekraïens lied, dat in de Oekraïense taal wordt gezongen. 
De tekst is een gedicht van de beroemdste Oekraïense dichter Taras Shevchenko (1814-1861) en stamt 
uit het midden van de 19e eeuw (1859). 
Dit gedicht is diverse keren op muziek gezet op allerlei verschillende melodieën. 
  
De melodie/uitvoering die wij gebruiken, wordt uitgevoerd door het Kuban Cossack Choir (Kubanskiy 
Kazachkiy Hor). Volgens de tekst op de cd is deze uitvoering gecomponeerd en gearrangeerd door de 
artistiek leider van de groep, Viktor Zaharchenko. 
Dat betekent dat zowel de tekst als de muziek niet tot het (Oekraïense) volksmuziek-repertoire behoren. 
Maar de uitvoering van het Kuban ensemble is wel in een ‘volkse stijl’, dus je zou deze uitvoering 
'hedendaagse' volksmuziek kunnen noemen. 

De dans is vast en zeker 'bedacht', of afgeleid van een choreografie. Wat het Kuban ensemble zelf op 
deze muziek danst, kun je bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=tD0UdoQjBJE 
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Agenda 
Januari 
Wat                  : Nieuwjaarsconcert met Orkest Sultan 
Wanneer          : zo 22 januari 
Tijd:  : 15.00- 16.30 
 
Wat  : Start Dansfit o.l.v. Jeanneke Bruning  
Wanneer : Vanaf woensdag 25 januari (10 keer) 
Tijd  : 19.30 – 20.30 
    
Wat                  : Workshop Bulgaars olv Dilyana Kurdova 
Wanneer          : zo 29 januari 
Tijd                  : 13.00- 17.00 
Kosten             : € 20,00 voor AVO-leden, niet-leden € 25,00 
Opgave            : www.phoenix-apeldoorn.nl 
 
Februari 
Wat  : Algemene LedenVergadering (ALV) 
Wanneer          : wo 15 februari 
Tijd  : 20.00 – 22.00 
 
Wat                 : Voorjaarsvakantie 
Wanneer         : 25 februari t/m 5 maart 
 
Wat  : Hongaars Dansweekend 
Wanneer : za 25 en zo 26 februari (Externe activiteit) 
Info  : Zie bladzijde 6 
 
Maart 
Wat                  : Vakantie-instuif 
Wanneer          : wo 1 maart 
Tijd                  : 9.45 - 11.15    o.l.v. Joke Langen 
                           : 20.00 - 22.30  o.l.v. Margreet Huizer 
 
Wat                  : AVO-workshop Turks o.l.v. Turgay Onatli 
Wanneer          : za 11 maart  
Tijd                  : 13.00 - 17.00 
Kosten             : € 17,50  (AVO-leden € 15,00), jongeren t/m 
    16 jr. € 10,00 
Opgave            : www.phoenix-apeldoorn.nl 
 
Wat  : Workshop Home Made 3.0 o.l.v Bianca de 
    Jong, Maurits en Tineke van Geel 
Wanneer : zo 19 maart (Externe activiteit) 
Tijd  : 10.00 - 17.00 
Kosten  : € 25,00 of € 40,00 inclusief CD  
Opgave  : bianca.de.jong@xs4all.nl 
 
April 
Wat                  : Workshop Macedonisch o.l.v. Jacqueline  
      Bossink 
Wanneer          : zo 2 april 
Tijd                  : 13.00- 17.00 
Kosten              : € 25,00 ( € 20,00 voor AVO leden) 
Opgave             : www.phoenix-apeldoorn.nl 
 

Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld 
Alle tijden onder voorbehoud 

 
 

 

 
Agenda + Vooruitblik 

 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsconcert 
 

 
 
zondag 22 januari 2017, 15:00 - 16:30 uur 
 
Maak een goed begin van het nieuwe jaar met een 
gratis concert. Dit keer met Orkest Sultan. Voor de 
pauze om te luisteren en na de pauze mogen ook 
de voetjes van de vloer. Balkanswingband Sultan, 
de band met zovele gezichten, van authentieke 
Oost-Europese en Mediterrane folklore tot 
swingende Balkansoul. 

 
    

Dans Fit 
Zoals de naam al zegt: een cursus van 10 lessen 
waarin we natuurlijk gaan dansen, maar ook 
specifiek bezig zijn met onze fitheid. Daarom zijn 
we, behalve dat er dansen aangeleerd worden, ook 
bezig met conditie-opbouw, souplesse en kracht. 
 

Wat moet je je dan ongeveer voorstellen? 
We beginnen de les met rustig warm worden, door 
verschillende lichaamsdelen apart te bewegen 
(isolaties). Daarna richten we ons wat meer op 
conditie door in een hoger tempo allerlei passen en 
combinaties te doen. Dit alles natuurlijk op 
wereldmuziek. De souplesse wordt getraind door een 
aantal rekoefeningen te doen voor de verschillende 
spiergroepen. Om ook kracht te trainen, ontkomen 
we niet aan buik- en rugspier-oefeningen. 
 

Natuurlijk heeft iedereen een eigen basisniveau. Zo 
zal de een meer ervaring met passen hebben, meer 
conditie en een ander zal misschien sterkere 
buikspieren hebben. Daarom doe je alle oefeningen 
en dansen binnen jouw mogelijkheden.  
Ook wordt een gedeelte van de les gebruikt om een 
dans aan te leren. De afsluiting bestaat uit een 
cooling down met stretching. 
 

Hopelijk tot ziens op 25 januari.            Jeanneke 
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Vooruitblik 

Bulgaars met Dilyana Kurdova 
 

 
 

Dilyana Kurdova is al sinds 1999 actief bezig met 
Bulgaarse volksdans. Zij maakte toen deel uit  van 
een dansgroep die aangesloten was bij het Staats 
Ensemble Filip Koutev. Momenteel woont Dilyana 
in haar geboortestad, Varna - Bulgarije (Dobrudzha 
gebied), waar zij haar eigen Bulgaarse dansgroep 
heeft genaamd ‘Nestinari’('Vuurdansers'). Dilyana 
is een goede docente met een grote hoeveelheid 
kennis over de dansen, de muziek en hun 
achtergrond. In haar lessen is veel aandacht voor 
stijl en achtergrond. Ze legt duidelijk uit (in het 
Engels) . Haar  repertoire is een combinatie van 
eigengemaakte dansen, gebaseerd op authentiek 
materiaal en verzamelde dansen van verschillende 
docenten en collega's. Met haar open en 
enthousiaste uitstraling wordt het zeker een 
gezellige middag. Komt dus allen! 

 

 AVO-Dansdag met Turgay Onatli   
 

Turgay is in Istanbul op 8 jarige leeftijd met volksdansen begonnen. Sindsdien  
bepalen Turkse dans en muziek zijn leven. In 1984 is hij naar Nederland gekomen  
om hier als dansdocent, choreograaf en muzikant te werken. Inmiddels geeft hij in  
heel Nederland Turkse danslessen. Als choreograaf werkt hij voor verschillende  
demonstratiegroepen en als muzikant gaat hij mee naar hun optredens. Verder werkt  
hij regelmatig in het buitenland - in Amerika, Canada, Engeland, Zwitserland, Duitsland en België. Hij 
heeft ook meegewerkt aan een CD-opname voor promotie van dansdocenten in Nederland, genaamd 
‘Dancing with the Dutch’. Zijn vak heeft hij geleerd door het gewoon te doen en zichzelf de spiegel telkens 
voor te houden; de reacties van zijn cursisten waren zijn wegwijzer. De dansen, die hij introduceert, houdt 
hij zo authentiek mogelijk, maar voor de muziek kiest hij soms een andere weg. Turgay kan als muzikant 
zijn lessen met de authentieke instrumenten zurna en davul begeleiden; hij werkt echter meestal met 
muziekopnames. Soms maakt hij samen met muzikanten in Nederland arrangementen met veel 
verschillende traditionele instrumenten. Op die manier kan hij afwisselende en goed gestructureerde 
muziek aanbieden. Hiermee kunnen cursisten ook na de cursus zelfstandig verder. Turgay noemt zijn 
dansprogramma ‘Dansen uit Anatolië’, aangezien culturen geen grenzen kennen. Anatolië is een gebied dat 
voor een groot deel in Turkije ligt en de wieg van veel culturen is. Dit kan men zien aan 7 uiteenlopende 
dansstijlen, waarin veel elementen van elkaar zijn overgenomen. In zijn lessen probeert hij zoveel mogelijk 
van dit soort dansen aan te leren. Geef je op en doe gezellig mee! 
 

 

Hongaars Danshuis 25/26 feb 
Externe activiteit 

 
Centraal staan dansen uit Mezőszopor (Soporu de 
Câmpie), vlakbij Frata aan de oostgrens van het 
district Cluj-Napoca. Het is een nieuwe stijl voor 
Nederland. Er wordt vooral aandacht besteed aan 
de Roemeense dansen, waaronder een mooie 
învîrtita, maar ook de andere dansen komen 
aanbod. De docenten Talas Ági en Kiss Zsolt 
komen voor de 4e keer achter elkaar naar 
Nederland om een workshop te verzorgen.  
Met medewerking van Orkest Hajnali 
 
Za 25 februari  10.00 - 17.00 uur Les 
  20.00 - 00.30 uur Danshuis voor 
                 iedereen 
Zo 26 februari   10.00 - 15.30 uur Les + afsluiting 
 
Kosten: : € 80,- bij betaling vóór 15 januari 2017 
en € 95,- bij betaling na 15 januari 2017 aan zaal. 
Prijzen zijn inclusief danshuis, middag- en 
avondmaaltijden. Alleen danshuis: € 15,- (aan 
zaal)Digitaal aanmelden (verplicht) :   
       www.tanchazutrecht.nl 
Contact en informatie over workshop of danshuis: 
Bel Ada: 030-2745340 / 06-29566660 of Ernst: 06-
53891789 of email: hongaarsdanshuis@gmail.com 
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Vooruitblik 
 

 

 

 

 

Bloemenmagazijn “MARGRIET” 
Schubertlaan 20 

7333 CV Apeldoorn 

                              
 

AL 42 JAAR GOED IN BLOEMEN, 
PLANTEN, BLOEMWERKEN 

EN VEEL MEER !! 
 

Tel. 055-5332655 
Fax 055-5428783 

 
 

e-mail: margrietbloemen@vbw-groenplein.nl 
www.flowerserviceapeldoorn.com 

 
 

Macedonische dans 
o.l.v. Jacqueline Bossink        
Jacqueline heeft een passie  
voor de Macedonische dans,  
die zij erg graag met alle  
belangstellenden wil delen!  
De diversiteit in muziek, in  
maatsoorten (zowel regel- 
matig als onregelmatig), in  
dansstijl (van ingetogen tot vlug voetenwerk), 
zitten in haar hart en hebben daar een vaste plek 
veroverd. Jacqueline is zo'n 25 jaar geleden 
gevallen voor het volksdansen toen ze ieder jaar 
naar Macedonië ging. Elke avond werd er 
gedanst en het dansen leerde ze van de 
plaatselijke bevolking. Hierna is ze in Nederland 
op zoek gegaan naar een docent, die 
gespecialiseerd was in Macedonische dansen. 
Dat bracht haar bij Paul Mulders, waar ze 
inmiddels al vele jaren danst. Daarnaast heeft ze 
– als zijn opvolgster - sinds 2 jaar privéles van 
Martin Ihns; in 2007 heeft ze zijn repertoire 
overgenomen. Jacqueline heeft recent de 
Kaderopleiding voor Werelddans (Rotterdam) 
succesvol afgerond. 
                                                                  
 

HOME MADE 3.0 
Externe activiteit 

 

 
 

met Bianca de Jong, Tineke & Maurits van Geel 
 

Bianca, Tineke en Maurits hebben wederom een 
programma uit eigen keuken; dansen die hun 
Michelinsterren bij diverse try-outs in het 
buitenland al verdiend hebben. Zij presenteren 
nieuwe dansen uit diverse landen met als kenmerk: 
lekkere muziek en ‘smakelijke ingrediënten’.  
Een dansdag voor zowel minder ervaren als 
gevorderde dansers, want er staat voor iedereen 
iets op het menu. Zondag 19 maart in de Veste! 
 

Opgave: bianca.de.jong@xs4all.nl 
Kosten Dansdag: € 25,00 of € 40,00 inclusief CD 
(nabestelling CD : 20,00) DVD: € 25,00 
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Dank jullie wel, Phoenix-kinderen!! 
En tot volgend jaar!  

 
Sint en de Pieten! 

K i d s - F l i t s  K i d s 

 

 
 

Kinderagenda 
 
 
Januari 
Wat         : Start Peuterdans o.l.v. Anne Mulder 
Wanneer    : 18 januari 10 x op woensdagmorgen 
Tijd                : 9.00 – 9.45 
Info   : Kinderen van 2 en 3 jaar onder     
                               begeleiding van een volwassene 
 
 
Februari/Maart 
Wat                       : Kindercursus ‘..... komt Zonneschijn’ 
Wanneer            : 5x op woensdagmiddag,  
        15 en 22 februari 
                               8,15 en 22 maart    
Tijd                    : 14.00 – 15.30 
                           : 15.30 – 16.00 
 
Wat                      : Voorjaarsvakantie 
Wanneer              : 25 februari t/m 5 maart 
 
 
Maart 
Wat                      : Afsluiting en presentatie  
    kindercursus ‘……komt Zonneschijn’ 
Wanneer               : za 25 maart 
Tijd                       : 14.00 – 15.30 Afsluiting 
                               15.30 - 16.00 Presentatie 
            
 
 
 
 
 
              

 

Fotoalbum Kinderpresentatie op 29 oktober 
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F l i t s  K i d s - F l i t s  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
      
  
                                

 

 

 

‘Na   

 regen 
 

   komt...’ 
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K i d s - F l i t s  K i d s 
 

 

 
 
 
 
 
 
              

 

                                                                   
 
    FEBRUARI 
 

03-02 Milou   TI 
04-02 Marjo   GW 
04-02 Mascha                 VG+GW 
07-02 Jetty   GW 
07-02 Nel   VG+GM 
09-02 Elly   VG 
10-02 Februtine  EL 
11-02 Marianne  GM 
12-02 Ada   VG 
15-02 Yvonne                  ZA 
18-02 Tessa  TI+VO 
20-02 Riet   SR 
21-02 Tilly   ZA 
22-02 Lia   ZA 
25-02 Tony   BM 
26-02 Annemarie  ZA 
 

                              
 
 

 

  
MAART 

 

01-03 Ingrid   GM 
01-03 Silke   567 
03-03 Hennie  GW 
04-03 Joke   ZA 
06-03 Herma   ZA 
08-03 Annie   SR 
08-03 Cora   GW 
08-03 Johanna                  SR 
08-03 Tineke  ZA 
09-03 Hennie   GW 
10-03 Henk   BL 
10-03 Joos   EL 
12-03 Onno   VvP 
14-03 Joke   ZA 
14-03 Josephina  GM 
14-03 Jenany  567+EK 
16-03 Ineke   VvP 
16-03 Leni   BM 
20-03 Liesbeth                  GW 
20-03 Joris   DE 
20-03 Lenny   SR 
21-03 Esmee   567 
22-03 Ria   GW 
29-03 Susan   GM 
30-03 Freddie  ZA 
31-03 Helma   VG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
     

G
el

uk
ki

g 
N

ieuw
jaar 
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Kedves Phoenix!  
 
Voor mijn studie ben ik een semester in Budapest,  
maar de grootste reden om hierheen te gaan was  
om te kunnen dansen. Ik dans elke maandag bij  
een dansgroep waar we de stijlen Szatmári en  
Vajdaszentiványi leren. Zaterdag vier ik met  
deze groep hun ‘Onder de kerstboom’ en 
misschien treden we zelfs op! De vrouwen zorgen 
op deze dag voor het eten en de mannen zijn 
verantwoordelijk voor de drank (hopelijk allebei 
huisgemaakt...).  
Het is soms best wel lastig om in een Hongaarse  
groep te dansen, aangezien alle uitleg in het  
Hongaars wordt gegeven. Gelukkig kan ik goed  
kijken wat de docenten voordoen en zijn er altijd  
wel aardige mensen in de buurt die snel wat 
kunnen vertalen.  
  
 

   

 
 
 

Van het Dansensemble 
 

 

Verder bezoek ik danshuizen in de stad, met 
een orkest en veel (jonge) dansers en 
danseressen. Het is altijd afwachten wie je ten 
dans vraagt, maar tot nu toe is dit nog geen 
probleem geweest. Tof om zo veel dansers bij 
elkaar te zien! En ook erg leuk om het orkest zo 
enthousiast te zien spelen elke avond!  
 
Iedereen is erg geïnteresseerd wat een 
Nederlandse komt doen in de volksdanswereld 
van Budapest, en ze zijn verbaasd als ik vertel 
dat er in Nederland Hongaars wordt gedanst. 
Ze zijn nog verbaasder als ik vertel dat ik geen 
Hongaarse familie heb, en de meester ook niet. 
Alle vrouwen dansen in mooie rokken, en de 
mannen hebben vaak bij danshuizen hun hoed 
op.  
 
Ik zou hier graag nog wat semesters willen 
blijven, wie weet in de toekomst. Maar vanaf 
februari doe ik weer Hongaarse dansen bij 
Phoenix! Tot dan!  
 
Flora 
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Gezond... en lekker!
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Kerstontbijt  
Zoals vele jaren gebruikelijk, hebben wij weer  
zeer genoten van een heerlijk kerstontbijt. Als  
verrassing werden we verwelkomd met muziek  
op de accordeon en klarinet door Nelleke en Paul.  
Het was weer als vanouds erg gezellig. Emmy en  
Anneke hadden weer op lekker krentenbrood  
van bakker Bril getrakteerd. Een aantal dames  
hebben de avond ervoor al geholpen met het  
klaarzetten van de tafels en stoelen, ook was er  
hulp vanmorgen vroeg bij het dekken van de tafels.  
Een compliment voor alle vrijwilligers die elk 
jaar weer bereid zijn een handje mee te helpen.  
Na het ontbijt nog lekker gedanst. Liesbeth las  
weer een mooi kerstverhaal voor geschreven door  
haar man. Als afsluiting speelden de muzikanten en John op zijn gitaar onder het genot van een kop 
koffie of thee met een heerlijke traktatie van Driesje, die jarig was geweest. De muzikanten konden er 
geen genoeg van krijgen en speelden er lustig op los. Al met al een geslaagde kerstontbijtochtend van 
de woensdagmorgengroep.         
         Lucie van der Pols 
 
 

A.V.O. bal 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zaterdagavond 12 november was het zover: ons jaarlijkse A.V.O.-bal, met de Balkanswingband  
Sultan. We waren er met 65 dansliefhebbers. 
Erik Veenstra opende het bal en wenste ons veel dansplezier. Het orkest speelde eerst 15 dansen en 
daarna was het pauze. Margreet Huizer verzorgde de muziek voor verschillende dansen in de pauzes. 
Daarna dansten we weer met het orkest. We konden aan veel dansen meedoen o.a.:  
Valse Zeeman, Karamfil, Ani Estagea en Tennessee wig walk.  
Na 15 dansen was er opnieuw een pauze en hebben we een drankje genomen. En.., natuurlijk, stond 
Rien weer achter de bar! Vervolgens konden we weer vooruit met 15 andere dansen. 
Het bal duurde tot half twaalf en het was erg leuk en gezellig! 
We hopen dat er volgend jaar nog meer dansers zullen komen!! 
 

                   Ria en Els (Maandagav. en Woensdagmo.) 
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Workshop Engelse en Amerikaanse kerstliederen 
 
In november en december heeft Marian Gouverneur een klein groepje vrouwen (11 wel te verstaan) in vijf 
weken tijd verschillende liederen aangeleerd. We zijn in het café gaan oefenen en dat gaf al gauw een knus 
en kersterig gevoel. Op de piano kwamen elke week weer nieuwe kerstspullen bij. De sfeer was in ieder 
geval gezet, nu de toonhoogte nog. We konden kiezen of we eenstemmig of meerstemmig gingen zingen. 
Nou, dat was natuurlijk geen lastige keuze: meerstemmig klinkt altijd mooier.  Van 'Let it Snow' en 'Rudolf 
the Red-Nosed Reindeer' tot 'Ding Dong Merrily on High'. Bij de een meer bekend dan bij de ander. Ook 
de teksten werden nog weleens door elkaar gehaald, waardoor er discussies over de verschillende versies 
ontstonden. Gelukkig is er bladmuziek en daar werd niet van afgeweken.  
 
Er waren een paar koorleden die weleens wat anders wilden proberen en dus overstapten naar een andere 
partij. Nou, dat hebben ze geweten. Sopranen hebben vaak meer lucht nodig en moesten de 'ramen' of in 
sommige gevallen de 'balkondeuren' openzetten. De niet koorleden keken ons aan en snapten er niets van. 
Ja, ja, dat zijn uitspraken die wekelijks om onze oren vliegen. Het betekent eigenlijk dat we op de 
operamanier moeten zingen, zodat je de hoge noten beter kunt pakken. Maar de beweging erbij doet 
misschien wat anders denken.   
 
Andersom was het ook niet gemakkelijk. Ik, als sopraan, begin er in ieder geval niet aan. En zo heeft ieder 
zijn kwaliteit. Over kwaliteiten gesproken, een van onze fotografen (Jan Willem G.) is ook een paar keer 
langs geweest. Of we stonden niet goed of de kwaliteit van de foto was niet voldoende. Hij knipte en flitste 
net zolang tot het goed was. Nogmaals dank namens ons allen. Stiekem wilde hij natuurlijk luisteren hoe 
mooi we aan het zingen waren.  
 
Onder het zingen hadden we ook veel lol met elkaar. Met uitspraken zoals een earkroeper. Nou, doar ha'k 
nog nooit van u heurt. Dat schient dan weer Fries dialect te we'n veur oorwurm'n. Een ander noem'n ut een 
oorpiere. En toen kwam dur ok nog wat in't Frans achter an. Nou, ik ken en kan geen Frans. En as ik in 
mien moerstaal begin, hol ik nie meer op. Ma dat laest zo lastig veur mensen die't nie kunt. 
 
Maar wat is dan een oorkruiper als je aan het zingen bent? Laat ik het jullie uitleggen: het betekent dat een 
lied blijft hangen in je hoofd en dat je dan bijvoorbeeld de hele dag ‘Ding, Dong Merrily on High’ zingt. Of 
er 's nachts mee wakker wordt. Om dol van te worden. Ook anekdotes over vroeger en uit wat voor nest je 
kwam, het beïnvloedt de kerstliederen. De een beleeft het als de geboorte van Jezus en een ander als een 
mooi groot feest om samen te zijn. Het zijn dan maar een paar woorden in een lied die het dan net even 
anders maken. Maar bij ons was het een grote saamhorigheid.  
 
De laatste vrijdag hebben we de workshop afgesloten met een  
hapje en een drankje. Dan hoor je ook van alles. Eén anekdote  
wil ik jullie niet onthouden. We lagen in een deuk. Ik zal geen  
namen noemen. Een moeder van een van onze koorleden ging  
naar de glasbak om lege flessen weg te brengen. Als ze tijdens  
het weggooien zag dat er nog een slokske in zat, dronk ze het  
ter plekke op. Hilarisch om te horen. Ons bent zuunig. 
 
Omdat we zo hard geoefend hadden, wilden we dat toch laten  
horen. Als jullie dit lezen is het 'Dansen onder de kerstboom' al  
geweest. Wij hopen dat jullie bij binnenkomst hebben genoten  
van onze liederen. Ik wens jullie een fijn en gezond 2017 toe.   
 
Marjanne Oleman 
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Lombok Care 
 

Yayasan Kasih Sayang betekent: liefde en 
aandacht geven, en dan met name aan een kind. 
Dat is wat gebeurt in het tehuis voor gehandicapte 
kinderen in Mataram op Lombok in Indonesië. In 
het prachtige gebouw, dat kon worden gerealiseerd 
door schenkingen van sponsoren worden sinds kort 
dagelijks kinderen opgevangen om therapie te 
krijgen. Ze krijgen les in gewone schoolvakken, 
maar ook dagelijkse dingen zoals zelf leren eten, 
drinken, aankleden en spraakoefeningen. 
Gehandicapte kinderen worden in Indonesië vaak 
voor de omgeving verborgen gehouden, men 
schaamt zich ervoor, ziet het als een eigen fout! 
Zo was een meisje van 25 jaar nog nooit buiten het 
bamboehuisje geweest en de buren wisten niet 
eens van haar bestaan! Voor ons onbegrijpelijke 
situaties. Ik heb in tehuizen op Bali en Lombok 
gezien hoe liefdevol de verzorgers met de kinderen 
omgaan en het ontroerde me zeer! 
In een tehuis in Lovina (Noord Bali) kreeg ik een 
rondleiding en zag daar dezelfde toewijding en 
verzorging. Ik leerde daar een zwaar gehandicapt 
meisje van 18 jaar kennen die me vertelde dat ze 
tot haar elfde nooit naar school was geweest, maar 
thuis zilveren schalen moest bewerken voor het 
offeren in de tempel. Op haar elfde werd ze in het 
tehuis opgenomen, en na 10 operaties kon ze met 
een kruk weer een beetje lopen. Ook kreeg ze daar 
onderwijs, en leerde ze zelfs Engels spreken, lezen 
en schrijven. Ze vertrouwde me toe dat haar droom 
was ooit naar de universiteit te kunnen! 
Of haar droom in vervulling zal gaan hangt af van 
de vrijgevigheid van mensen in landen buiten 
Indonesië. 
 

 

 
Terugblik 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar het meest belangrijk is om de eerste hulp te 
verlenen aan de opvang van al die kinderen die in 
de kampongs leven zonder enige vorm van hulp 
en therapie. Twee jaar geleden heb ik een 
Nederlandse mevrouw leren kennen die al 16 jaar 
als vrijwilligster in Indonesië werkt.  
De laatste 6 jaar helpt ze waar ze kan op eigen 
kosten, d.w.z. ze heeft geen inkomen maar heeft 
haar huis in Nederland verkocht en daarmee 
voorziet ze in haar eigen onderhoud en alle giften 
die binnenkomen gaan rechtstreeks naar de arme 
en zieke mensen op Lombok. Ze helpt o.a. bij de 
opvang van straatkinderen. Vaak worden kinderen 
door hun ouders op pad gestuurd om te bedelen, 
en als ze `s avonds met té weinig geld thuiskomen 
krijgen ze klappen! Ik heb in een opvangtehuis 
gezien hoe ze van deze zielige kinderen weer 
gelukkige en blije kinderen maken. Het motto van 
dit tehuis is: ieder kind heeft recht op een gelukkig 
en gezond leven zonder armoede, uitbuiting en 
geweld! 
 
Zondag 18 december mocht ik het Dansen onder 
de Kerstboom bij Phoenix meemaken. Het was 
een hartverwarmende bijeenkomst met gezellige 
en lieve mensen, die niet alleen hun lichaam lieten 
spreken in de dans, maar ook hun hart! Aan het 
eind van de middag mocht ik het fantastische 
bedrag van 1165 euro in ontvangst nemen! Graag 
zal ik dit bedrag op de juiste plek in Indonesië 
brengen. Na mijn terugkomst zal ik u laten zien 
hoe blij ze met jullie bijdrage waren! 
 
Groeten, 
Leo Veldkamp  
(voorzitter Bel Canto) 
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Uitslag raadfoto

        

 

Wie was dit meisje? 
 
Complimenten, 13 mensen hadden goed gezien dat dit 
vrolijke, 4-jarige bruidsmeisje, onze voorzitter  
Els van den Heuvel was. Andere namen die genoemd 
werden waren: Jeanneke, Lizzy en Margreet. 

Na loting is Ada Winkels van 
de Woensdagavondgroep de 
gelukkige. Zij won de prijs. 
 
Gefeliciteerd, Ada!!! 
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Nieuw: Peuterdans  
 

 
SLUITINGSDATUM KOPIJ LENTEKWIBUS:  1 MAART 2017 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
- 10 danslessen voor peuters  
  van 2 en 3 jaar 
 
- Woensdagochtend 9.00-9.45 uur 
 
- Startdatum: 18 januari 2017 
 
- Docent: Anne Mulder 
 
- Kosten: 45 euro 
 
- In de Veste (kleine zaal) 
 
- Graag met een ouder of andere   
  vertrouwde volwassene 
 
 


