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 Phoenix verwelkomt Peuters 
  

 
  
Op 18 januari is een danscursus van 10 lessen voor peuters van 2 
en 3 jaar begonnen. De activiteit vindt plaats op de 
woensdagochtenden in de kleine zaal van De Veste. Per keer 
komen tien kinderen samen met hun moeder of oppas dansen.  
 
Anne Mulder, die de peuterdanslessen leidt, is enthousiast.  
“We dansen met linten en instrumenten.  
Ook blazen we sneeuwvlokken door  
de zaal en maken we mooie torens  
van blokken.  De kinderen bewegen  
en genieten. Het spel met het treintje  
is wel favoriet!”  
  
 
In het najaar komt er nog een  
peuterdanscursus, dus zeg het voort  
aan iedereen met jonge kinderen! 

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.       
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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 
13.30 – 14.15 uur Onderrbouw Margreet Huizer/ Anne Mulder      055-5219249 
14.30 – 15.30 uur Middenbouw Joanne van ’t Hof       06-49104651 
16.00 – 17.00 uur Bovenbouw 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoi allemaal, 
 
‘Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid’. Voor de Kwibus gaat 
dat wel heel letterlijk op… 
Een ‘oud’ geluid (mijn persoon) 
gaat de Kwibusredactie verlaten, 
een ‘nieuw, jong’ geluid in de 
persoon van Wendy (VG)  gaat 
vanaf nu meedraaien om te 
kijken of ze het redactiewerk 
met haar andere werk kan 
combineren…  
 
In deze Kwibus natuurlijk 
aandacht voor de ALV en het 
afscheid van onze voorzitter. 
Ook waren er weer een 
behoorlijk aantal jubilarissen  
om te feliciteren! Verder in deze 
Kwibus uiteraard weer een 
aantal leuke verslagen van 
diverse activiteiten. We hopen 
dat het weer een mooie, 
gezellige Kwibus is geworden. 
Met dank aan iedereen die daar, 
in welke vorm dan ook, aan 
heeft bijgedragen. 
 
Namens  de redactie,  
José 
 
 
 
 
 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 
 
Dansensemble 
Anne Mulder 
Leo Veldkamp 
Lia van der Waarde 
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 
 
Jolan Stolk 
 
 
  
   

 
 

Kinderen 
 
 

Manon Frick 
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Van de Bestuurstafel 
Beste allemaal, 
 
Begin februari heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden  
Er waren ruim 60 leden aanwezig. Het was een goede en vlotte vergadering,  
waarbij de ALV het bestuur decharge verleende voor het gevoerde financiële  
beleid voor het seizoen 2015-2016 en de begroting voor seizoen 2017-2018  
werd goed gekeurd. Waarvoor onze dank! We hadden gekozen voor een  
nieuwe stijl om werkzaamheden van de commissies te presenteren; via een  
powerpoint-presentatie met foto’s konden de voorzitters kort verslag doen. We hebben daar positieve 
reacties op ontvangen. 
De aftredende en herkiesbare bestuursleden: Margreet Huizer en Anneke de Cloet, werden allebei 
herkozen. Lizzy Preisser en Rien Bout gaven aan de bestuurswerkzaamheden komend seizoen te willen 
voortzetten. 
 
Ik heb ervoor gekozen om de functie van voorzitter m.i.v. komend seizoen neer te leggen. Dat heeft 
zowel een privé reden (ik ben net gestart met een eigen praktijk), maar daarnaast vind ik het 
persoonlijk ook belangrijk dat bestuursfuncties na geruime tijd door andere mensen bekleed kunnen 
worden. Op deze manier blijft het voor een bestuur mogelijk om met nieuwe, frisse ideeën verder te 
gaan en dat komt de vereniging m.i. ten goede. Ik vertrek met pijn in het hart, want ik heb met veel 
plezier de functie van voorzitter bekleed. Phoenix maakt al ruim 47 jaar deel uit van mijn leven en ik 
zal Phoenix altijd een warm hart blijven toedragen. Tot het einde van dit seizoen blijf ik in functie en 
ik hoop daarna de werkzaamheden aan een nieuwe voorzitter te kunnen overdragen. 
 
Er waren natuurlijk ook weer jubilarissen die 12,5 jaar, 25 jaar lid waren. Zij werden toegesproken en 
in de bloemetjes gezet. Ik had de eer om André van de Plas, die 50 jaar lid is, te mogen toespreken. Hij 
heeft enorm veel voor Phoenix gedaan en vormt nog steeds een van de belangrijke pijlers in de 
vereniging. Hij kreeg uit handen van het bestuur een prachtig glazen kunstwerk. Zie elders in de 
Kwibus een verslag en foto van deze jubilarissen. Het verslag van de ALV staat binnenkort op het 
besloten gedeelte van de website. Met de uitnodiging voor de ALV heb je nogmaals de toegangscode 
ontvangen. Dus ben je niet geweest, maar wil je wel graag lezen wat is besproken of de powerpoint-
presentatie bekijken, zie: www.phoenix-apeldoorn.nl /voor leden. 
 
Namens het bestuur,    Els van den Heuvel, voorzitter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Bericht van Lombok Care 

 

Leo Veldkamp liet weten dat hij het  tijdens 
Dansen onder de Kerstboom bijeengebrachte 
bedrag voor Lombok Care ter plekke heeft 
overhandigd. Leden van Bel Canto hadden ook 
nog geld gegeven, zodat hij in totaal 1400 euro 
kon overhandigen aan het project. 
Leo mailde: “Toen ik aan Mindie Schreurs 
(leiding Lombok Care) vertelde hoeveel geld 
ik bij me had en hoe het tot stand was 
gekomen, kreeg ze tranen in haar ogen, en 
kippenvel op haar armen! Dus het was zeer 
welkom!” 
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Die ene dans 
Lemon Tree 

 
Lemon Tree is een nummer van de Duitse band Fools Garden uit 1995. Het is de tweede single van hun derde studioalbum 
Dish of the Day. Het nummer is de enige grote hit die de band had, en gaat over verveling. 

Writer(s): Volker Hinkel, Peter Freudenthaler 

I'm sitting here in a boring room, it's just another rainy 
Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. 
I'm hanging around, I'm waiting for you, 
But nothing ever happens - and I wonder. 
 
 
I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm 
Driving too far. I'd like to change my point of view. 
I feel so lonely, I'm waiting for you, 
But nothing ever happens - and I wonder. 
 
I wonder how, I wonder why yesterday you told me 
'Bout the blue blue sky and all that I can see is just 
A yellow lemon tree. I'm turning my head up and down 
I'm turning, turning, turning, turning, turning around. 
And all that I can see is just another lemon tree. 
 
Sing: dah... 
 
I'm sitting here, I miss the power, I'd like to go out, 
Taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. 
I feel so tired, put myself into bed, where nothing ever 
Happens - and I wonder. 
 
 
Isolation - is not the good for me. 
Isolation - I don't want to sit on a lemon tree. 
I'm steppin' around in a desert of joy. Baby anyhow I'll get 
Another toy and everything will happen - and you'll wonder. 
 
 
I wonder how, I wonder why yesterday you told me 
'Bout the blue blue sky and all that I can see is just 
Another lemon tree. I'm turning my head up and down 
I'm turning, turning, turning, turning, turning around 
And all that I can see is just a yellow lemon tree. 
 
 
And I wonder, wonder 
I wonder how, I wonder why yesterday you told me 
'Bout the blue blue sky and all that I can see 
And all that I can see 
And all that I can see is just a yellow lemon tree.  
 

 
 

 

 
Ik zit hier in de saaie kamer. Het is gewoon weer zo'n 
    regenachtige zondag 
Ik verdoe mijn tijd, Ik heb niets te doen 
Ik hang wat rond, Ik wacht op jou 
Maar er gebeurt nooit iets, en ik vraag me af 
 
Ik rij rond in mijn auto, Ik rij te snel  
Ik rij te ver, Ik wil graag mijn blik veranderen 
Ik voel me zo alleen, Ik wacht op jou 
Maar er gebeurt nooit iets, en ik vraag me af 
 
Ik vraag me af hoe, Ik vraag me af waarom 
Gisteren vertelde je me over de blauwe lucht 
En nu is alles wat ik zie een gele citroenboom 
Ik draai mijn hoofd omhoog en omlaag 
Ik draai draai draai draai draai rond 
En alles wat ik kan zien is gewoon een andere citroenboom 
 
 
Ik zit hier, Ik mis de kracht 
Ik wil graag weggaan, een douche nemen 
Maar er is een zware wolk in mijn hoofd 
Ik voel me moe, Ik stop mezelf in bed 
Terwijl er nooit iets gebeurt en ik vraag me af 
 
Afzondering is niet goed voor mij 
Afzondering, ik wil niet in een citroenboom zitten 
Ik stap rond, in een woestijn van plezier, Liefje hoe dan 
ook, ik krijg een ander stuk speelgoed. En alles zal 
gebeuren, en jij zult je afvragen 
 
Ik vraag me af hoe, Ik vraag me af waarom 
Gisteren vertelde je me over de blauwe lucht 
En nu is alles wat ik zie een gele citroenboom 
Ik draai mijn hoofd omhoog en omlaag 
Ik draai draai draai draai draai rond 
En alles wat ik kan zien is alleen een gele citroenboom 
 
Ik vraag me af hoe, Ik vraag me af waarom 
Gisteren vertelde je me over de blauwe lucht 
En nu is alles wat ik zie, en alles wat ik zie, en alles wat ik 
zie is alleen een gele citroenboom 
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April 
 
Wat                 : Dansworkshop Macedonisch o.l.v.  
       Jacqueline Bossink 
Wanneer         : zondag 2 april 
Tijd                 : 13.00- 17.00 
Kosten            : € 25,00  ( € 20,00 voor AVO leden ) 
Opgave           : www.phoenix-apeldoorn.nl 
    
 
Wat                 : Lesavond Roma-dansen o.l.v.  
    Maurits van Geel (gevorderden) 
Wanneer         : donderdag 6 april 
Tijd                 : 19 30- 22.30 
Kosten            : € 15,00 ,voor AVIVA leden gratis  
Opgave           : vóór 23 maart via  
   www.aviva-apeldoorn.nl of via  
   Ingrid Veenstra, tel 055-5061339 
Plaats              : de Stolp 
 
 
Wat                 : Meivakantie 
Wanneer         : 22 t/m 30 april 
 
 
Wat  : Vakantie-instuif o.l.v. Jeanneke  
      Bruning 
Wanneer         : maandag 24 april 
Tijd  : 20.00 – 22.30 
 
 
Mei 
Wat                 : Dansdag Roemeens ‘Best of  
    Theodor Vasilescu’ (light 3) o.l.v.  
     Eric Veenstra 
Wanneer          : zaterdag 13 mei 
Tijd                 : 11.00 -16.00 
Kosten            : € 25,00  (voor AVO-leden € 20,00)  
Opgave           : vóór 29 april 
Plaats              : de Stolp 
  
 

 
 
 

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

 
 

 

 
Agenda + Vooruitblik 

 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
                                                                  
 
    

 
 
 

 
VERENIGING VOOR INTERNATIONALE DANS "AVIVA" APELDOORN 

 

 

www.aviva-apeldoorn.nl 

 

 
 

organiseert een bijzondere lesavond 

ROMA-DANSEN 
voor gevorderden o.l.v. 

 

MAURITS VAN GEEL 
  

 DATUM donderdag 6 april 2017 

 TIJD 19.30 - 22.30 uur 
 PLAATS De Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn 
 KOSTEN ! 15  (AVIVA-LEDEN GRATIS) 
 OPGAVE vóór 23 maart via de website of bij: 
  Ingrid Veenstra (055) 5061339 
 

  voel je rondreizende levensgenieters  
  via opzwepende muziek, zang & dans 
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Vooruitblik 
 
Van 1981 tot 2006 kwam de Roemeense choreograaf Theodor Vasilescu  
jaarlijks bij AVIVA. Sinds Theodor, die inmiddels de tachtig gepasseerd  
is, niet meer naar Nederland komt, wordt de traditie van zijn gezellige  
dansweekenden voortgezet door Erik Veenstra. Hij put daarvoor  
dankbaar uit de rijke schat aan honderden dansen die Theodor in de  
loop der jaren heeft aangeleerd. 
Voor de derde keer organiseert Aviva een speciale dansdag voor  
beginners en halfgevorderden. Om de workshops met Theodor ook op  
deze dag qua sfeer en gezelligheid zoveel mogelijk te benaderen, is gekozen voor een langere dansdag dan 
normaal, met daarin een eetpauze met bijzondere broodjes, soep e.d. (tegen kostprijs), net zoals dat altijd 
ging tijdens de weekenden met Theodor. 
 

 
 

 
VERENIGING VOOR INTERNATIONALE DANS "AVIVA" APELDOORN 

 

 

www.aviva-apeldoorn.nl 

 

 
 

organiseert een bijzondere dansdag 
 

ROEMEENS 
BEST OF THEODOR VASILESCU (LIGHT 3) o.l.v. 

  

ERIK VEENSTRA 
speciaal voor beginners en halfgevorderden 

 

 DATUM zaterdag 13 mei 2017 (was 1 okt. 2016) 

 TIJD 11.00 - 16.00 uur 
 PLAATS De Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn 
 KOSTEN ! 25 (LEDEN A.V.O.-VERENIGINGEN ! 20) 
 OPGAVE vóór 29 april via de website of bij: 
  Ingrid Veenstra (055) 5061339 
 

  minder moeilijk maar wel zo mooi 
  smul broodjes & soep voor kostprijs 
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Verjaardagskalender 
 

 

 

 

 

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 

 
 

                                                                   
 
    APRIL 
 

01-04 Lucie   ZA+GW 
02-04 Anneke                  GM 
06-04 Inge   GM 
06-04 Ton  BM+GW 
07-04 Marion   BM 
07-04 Désirée                  GM 
14-04 Floor  1-4 
16-04 Mirthe   TI+EK 
18-04 Tijmen  DE 
18-04 Jantje   ZA+GW 
20-04 Ilse   DE 
20-04 Ine   ZA 
21-04 Marijke                  GW 
21-04 Jetty   VvP 
21-04 Hanny   VG 
22-04 Ton  VvP 
23-04 Marinda                  TI+EK 
29-04  Leoni   ZA 
30-04 An  GW 
30-04 Bart   BL 
 
 
 

  
MEI 

 

02-05 Ouliana  VG+GM 
03-05 Wobby   ZA 
03-05 Ans   GW 
04-05 Patricia   VvP 
06-05 Myrthe   TI+EK 
06-05 Ria   GW 
08-05 Ria  VG+GM 
10-05 Leo   EL 
13-05 Lidy ` VG 
14-05 Brenda  VvP 
15-05 Leonie  1-4 
16-05 Dick   VvP 
19-05 Marianne  ZA 
19-05 Iona   ZA 
25-05 Trienke   ZA+GW 
25-05 Nelleke   GW 
25-05 Jetty   VG+GM 
26-05 Selma   GM 
27-05 Marjanne  ZA 
29-05 Hannie   GW 
29-05 Tonnie   GW 
30-05  Daimy   567 
30-05  Ria   VvP 
 
 
 

   
JUNI 

 

01-06 Joke   BM 
01-06 Riny   VG 
01-06 Melline   GM 
02-06 Marian   VG 
03-06 Joke  SR 
04-06 Ada   BM 
05-06 Feronia   BL 
06-06 Janine  ZA+GW 
11-06 Cora   ZA 
13-06 Vinusha   TI+EK 
14-06 Sofija  1-4 
18-06 Marlies   DE 
22-06 Lucie   BL+VvP 
27-06 Lisette  DE 
27-06 Anne-Marie GW 
28-06 Cynthia  DE+BL 
30-06 Jorien   VG 
 

                 

   

 

 
 

 
 
 
 



   

8 

 

Paas-verrassing 
 
 

 

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

 

 
 

Kinderagenda 
 
April 
 
Wat                : Optreden EK bij Markant  
             (tijdens Lentefeest) 
Wanneer        : Zaterdag 1 april 
Tijd                : tussen 19.00 en 21.00 
 
 
Wat                : ‘Meivakantie’  
Wanneer        : 22 april t/m 30 april 
 

 
 
 
 
 
 
              

 

Lenteknutsel-idee 
 

       

Maak een nestje van een 
kartonnen bord 

 
Trek het bord om op een papier, zodat 
je een cirkel krijgt. Knip de cirkel uit. 
Vouw de cirkel dubbel en knip de helft 
eraf. Lijm of niet de halve cirkel aan 
het bord. 
 
Knutsel een vogel op je eigen manier 
van bijvoorbeeld papier, karton of vilt. 
Gebruik je fantasie! Maak er een echt 
nestje van met  bijvoorbeeld stro en 
veertjes. 
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F l i t s  K i d s - F l i t s  
 

 

 
      Paaskleurplaat – zet je eigen paaswens op het spandoek 
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Wat een winter… 
 

 
   
Lente, eindelijk! Na maanden van kou en kale 
bomen zien we eindelijk weer wat groen 
verschijnen. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, 
en vooral: zon! Ook bij de Demo hebben we een 
paar ‘kale’ maanden achter de rug: we moesten het 
doen met een uitgedund clubje. Paul was begin 
van het jaar gestopt, en er waren heel wat mensen 
tijdelijk afwezig. Een aantal waren afwezig met 
een leuke reden. Zo was Flora een paar maanden 
in Budapest voor haar studie (en heeft daar ook 
veel Hongaars gedanst, dus zij is ondertussen een 
pro). Madeleen (die trouwens in september 
getrouwd is) kon er door haar zwangerschap op 
een gegeven moment niet meer bij zijn.  
 
Maar er was ook leed: het dochtertje van Floris en 
Joanne werd een paar dagen na de geboorte ernstig 
ziek, en heeft een hele tijd in ziekenhuizen in 
Utrecht en Rotterdam gelegen. Maar Nova is een 
vechtertje, en is er weer bovenop gekomen! Niet 
voor niks noemen we haar dan ook SuperNova (en 
we zijn erg trots op haar!!).  
 
Ikzelf heb in oktober een hernia gekregen, die op 
een gegeven moment zó erg werd, dat ik alleen 
nog maar kon liggen en morfine moest hebben om 
de pijn een beetje onder controle te houden. Op 
zulk soort momenten besef je dat niets 
vanzelfsprekend is, en vooral het dansen heb ik 
ontzettend gemist. Gelukkig gaat het sinds een 
eind januari alweer een stuk beter en kon ik zelfs 
mee naar het demoweekend, waar ik erg van 
genoten heb.  
 

 
 

 

Van het Dansensemble 
 

 

Mee naar het demoweekend was ook het FDA, 
een demonstratiegroep uit Amersfoort. Samen 
gaan we dit najaar een mooie voorstelling op de 
planken zetten, die onder andere in Apeldoorn 
en Amersfoort te zien zal zijn.  
 
Om alvast een klein tipje van de sluier op te 
lichten; we zullen op reis gaan als de stroom 
bonte immigranten die begin vorige eeuw naar 
Amerika trokken. Phoenix zal daarin ook 
nieuwe choreografieën laten zien, en daar zijn 
we nu druk mee bezig! Eerst hebben we echter 
nog de Sissi-achtige voorstelling bij de 
Operettevereniging en optredens op Schiphol.  
 
Dus, na een paar “kale”maanden zijn we 
ondertussen weer redelijk compleet, en hebben 
we mooie dingen om naar uit te kijken. We 
hebben zelfs nieuwe aanwas: Madeleen heeft 
een zoontje gekregen: Hidde! Om met het 
kinderthema te spreken: na regen…  komt 
zonneschijn! Laat die lente nu maar komen! 
 
 
    Rinske 
 

 
 

!"#$!%#&&'(#)*'+(#,'#!'-&

.,'$&)#**'#/&

01'2&%(&.&+#34#5#06&)/!!1'

744543839:8

Gezond... en lekker!

www.menuservice.nl

Verse warme

maaltijden

thuisbezorgd
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Terugblik 

 

 

 

    
 
 

Algemene Ledenvergadering 13 februari 
 
 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2017 
 

         
 
Ja, alweer een jaar verder, het voelt alsof de vorige bijeenkomst ‘gisteren’ was, maar dit is een nieuwe. 
We horen ook andere geluiden om ons heen. Zo is er een lesdocente die ‘controleert’ hoeveel van haar 
cursisten er op deze bijeenkomst aanwezig zijn, om ze de komende week schriftelijk dan wel 
mondeling te overhoren over deze meeting?? Of ze dat heeft gedaan was bij het ter perse gaan van dit 
bulletin niet bekend. En dan was er de zangeres van Sultan die bij de aankondiging van een liedje niet 
wist of ze dit slapend of dromend qua inhoud moest zingen?? 
Het kwam goed. Veel liedjes gingen over liefde, verloren liefde en weemoed naar vroeger. 
Bij de band Sultan aangekomen, een uitstekende band en zangeres die iedereen meer dan een uur lang 
geboeid liet luisteren. Er bleef bijna geen tijd over om datgene te doen waar Phoenix om bekend staat: 
DANSEN! 
Maar na de pauze gaan de stoelen aan de kant en de voetjes van de vloer. We dansen onder leiding van 
André en Sultan nieuwe en ook een paar ‘gouwe ouwe’ zoals Alunelul en Sulam Yakov. 
Om half zes is het afgelopen en gaan we na een gezellige middag weer huiswaarts. 
 

          Hans en Nel Brouwer 
                    

Afscheid van voorzitter met hart voor Phoenix 
 

Onze voorzitter Els van den Heuvel is aftredend en niet herkiesbaar  
als bestuursvoorzitter. Tijdens de ALV en ook op pagina 3 van  
deze kwibus legde /legt ze uit waarom. Margreet bedankte haar  
voor alles wat zij voor de vereniging heeft gedaan.  
 

Els was voorzitter van 2011 tot 2017, daarvóór was zij  
secretaris van 2000 tot 2012. Ook was ze in het verleden voorzitter  
van de jubileumcommissie.   
 

Margreet vatte samen waarin we Els gaan missen als voorzitter. 
Els was verbindend, betrokken en duidelijk. Ze had een visie, missie en zette zich in voor het 
beleidsplan. Overwegingen waren er altijd bij het bepalen van een standpunt, vaak volgde er ook 
een bijstelling. Ze hield van strak vergaderen en een tijdige invulling van de agenda. Tijdens 
vergaderingen vatte ze goed samen en hield in de gaten of Anneke het notuleren kon bijhouden. 
Een discussie ging ze niet uit de weg, alles was bespreekbaar. Els had zelf een duidelijke mening. 
Ze was meer dan voorzitter alleen: ook PR werd een deel van haar taak, toen er geen commissie 
meer voor was. Kortom, een voorzitter met hart voor Phoenix treedt af... 

 
   Els tijdens de ALV 
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Algemene Ledenvergadering – de jubilarissen 
 

       
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de jubilarissen in het zonnetje gezet: 
12,5 jaar lid 
Dit zijn : Gina Preisser, Netty Smit, Yvonne Feuth en Lenie Snellen. Zij ontvingen een boeket bloemen 
tijdens deze avond of, wanneer ze er niet waren, bij hun groep. 
25 jaar lid 
Zij ontvingen een witte roos en een kunstig plaquette met hierop het Phoenix embleem met hun naam 
en jaartallen. Dit vervangt het Phoenix kettinkje dat de laatste jaren werd uitgereikt... 
50 jaar lid 
Dit is André van de Plas! Hij kreeg een toespraak en een prachtig glazen kunstwerk. Zie bladzijde 13. 
Willie Schäffer  
Zij danst bij de seniorengroep en is daar begonnen met dansen toen Maria nog les gaf. Wil is een zeer 
trouw lid, slaat zelden een les over en is altijd bereid te helpen, bv. als de dames achter de bar en niet 
zijn of extra hulp nodig is. Ze is betrokken bij de andere leden van de groep, is op de hoogte van ieders 
wel en wee. 
Ineke Endeveld 
Danst bij Joke op woensdagochtend. Zij begon daar met dansen, ze is de buurvrouw van Joke, van 
twee huizen verder. Ineke is betrokken bij de groep en is een trouw lid. Al sinds zij begon met dansen 
staat zij achter de bar als één van de drie vaste medewerkster en helpt ook bij het kerstontbijt en wat er 
verder maar nodig is. Haar favoriete dans is de Trekzak, omdat het zo’n leuke naam is. 
Wil Somsen 
Wil begon al in de 5e klas met dansen bij Marnix. Sinds die tijd danste ze soms een periode niet, maar 
begon wel steeds weer. Dansen bleef belangrijk voor haar. Trouw lid van de vergevorderden. Mist 
alleen een les als het niet anders kan. Altijd vriendelijk en behulpzaam voor iedereen. Vaste plek in de 
groep met haar vriendinnengroep. Als enige van de vergevorderden zingt Wil ook bij Vocaal. 
Dinie Wagenvoort en Jennie Wedzinga 
Zelden staan er twee 25-jarige leden samen op de voorgrond, maar in dit geval voorkomt het een 
dubbel verhaal. Samen rijden zij al jaren uit Vierakker (Dinie) en Eefde (Jenny) naar Apeldoorn om te 
dansen. Zij komen nog wel eens als laatsten binnen, maar het zijn trouwe danseressen, die zeker twee 
keer per week dansen. Op maandag- en woensdagavond zijn ze present en workshops bezoeken zij 
regelmatig. Dansen… en meer dansen! Zij bezochten in Nunspeet de kerstcursussen en nu de Drie 
Koningen Cursus. Verkleed en wel, zoals al in de Kwibus te zien was. Dansen is een deel van hun 
leven! 
 
 

Van links naar rechts: 
 
Willie Schäffner,  
Ineke Endeveld, 
Nettie Smit,  
Lenie Snellen,  
Wil Somsen,  
André van de Plas, 
Jenny Wedzinga, 
Dinie Wagenvoort (op 
de voorgrond) 
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Dansworkshop Bulgaars met Dilyana Kurdova 
 

Op zondag 29 januari was er een dansworkshop Bulgaars,  
gegeven door Dilyana Kurdova uit Bulgarije. Ze was voor  
de Driekoningen-cursus naar Nederland gekomen, en  
maakt nu een hele tour langs allerlei Nederlandse  
dansverenigingen. Er was een leuke groep mensen voor de  
workshop gekomen, ik heb ze niet geteld maar schat in rond  
de 30 mensen, ook een heel aantal mensen van buiten  
Phoenix. Dilyana maakte meteen een hele leuke enthousiaste  
indruk, ze stelde zichzelf voor en al snel bleek dat ze tijdens  
haar verblijf in Nederland al de nodige Nederlandse woordjes 
geleerd had, die ze op een grappige manier mengde met haar  
Engelstalige uitleg. We begonnen met een warming up met als een leuk extraatje live muziek gespeeld door 
twee accordeonisten, Bregje en Olav. Heel mooi en sfeervol. Na de warming up toch maar met een cd’tje 
verder. We kregen een uitgebreid en heel divers aanbod van dansen. We begonnen redelijk rustig, maar er 
kwamen ook snellere dansen bij. Verschillende muzieksoorten en ritmes kwamen voorbij. Daarbij 
gebruikten we ook af en toe riemen om elkaar vast te houden, en sjaaltjes.  
Wat ook leuk was, was de aandacht die ze voor details had, hoe elk pasje verschillend door een vrouw 
(netjes en bescheiden) werd gedanst, en door een man, (lekker groot) Leuk was het dat er redelijk veel 
mannen waren, en dat ze die allemaal bij elkaar liet staan, zodat ze zich konden uitsloven. Een leuk gezicht. 
Dilyana vertelde er elke keer bij uit welk deel van Bulgarije de dans kwam, en legde de achtergronden van 
de bewegingen uit. Bijvoorbeeld: een voetbeweging, veegachtig pasje, was niet zomaar een beweging, 
maar deze stond symbool voor het werk op het land. Het zaadje in de grond werd toegedekt met aarde, dit 
moest heel voorzichtig gebeuren. Je kon dus al dansend laten zien dat je een rustig en evenwichtig mens 
was (aantrekkelijk voor de huwelijksmarkt!) Ook vertelde ze dat de meeste dansen rechtsom 
(dansrichting?) gedanst worden, want als je de andere kant op gaat, wat soms ook gebruikt wordt, dan staat 
dat symbool voor het herinneren van de overledenen, en contact met de spirituele wereld. Maar meestal 
gaat het in dansen meer over levendiger onderwerpen, dus rechtsom.  
Zo vertelde ze tijdens haar enthousiaste en goede uitleg veel over de tradities en rituelen, bijvoorbeeld ook 
dat als de docent uit de kring gaat om de muziek aan of uit te doen je nooit de handen moet loslaten, maar 
omhoog moet doen. Als je loslaat, doorbreek je de keten en zul je waarschijnlijk nooit gaan trouwen!  
We hebben een hele leuke en intensieve middag gehad waarin we in totaal 7 dansen leerden. Dus na afloop 
weer heerlijk bijkomen en genieten van de cooling down, weer met mooi live gespeelde muziek, en als 
afsluiter een mooie rustige kringdans op de live muziek.                                   
          Willemijn Stroman 
 
       

 
 
 

 

André 50 jaar lid 
 

 

André met het glazen  
kunstwerk, op de foto 
met Dinie en Jenny 

 
André van de Plas, neef van de oprichter, werd een jaar na de oprichting van 
Phoenix in 1966 lid. Eerst danste André alleen in de demonstratiegroep, maar 
al gauw kreeg hij meer taken. Hij werd bestuurslid en korte tijd later 
voorzitter. Phoenix groeide onder zijn handen uit tot een grote vereniging. Hij 
geeft tot op de dag van vandaag nog steeds les binnen Phoenix. Van 1976 tot 
1996 was hij artistiek leider van het dansensemble. Hij zorgde er voor dat het 
dansrepertoire steeds gevarieerder werd. Choreografen uit div. landen werden 
door hem uitgenodigd. André bracht het dansensemble aan de top van 
volksdansend Nederland. Bij de voorstellingen in Orpheus was hij als artistiek 
leider de motor en zeer nauw betrokken bij de organisatie. Dat Phoenix nog 
steeds een ‘grote familie’ is, is voor een groot deel de verdienste van André. 
Iedereen moest zich betrokken en thuis voelen bij Phoenix. André van de Plas 
is erelid van Phoenix. Een titel, die hij dubbel en dwars verdient.  
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Hier sta ik dan: te midden van een stel fanatiekelingen 
een soort ‘bootcamp’ uit te voeren. Alles wat ik altijd 
dacht niet te doen wordt in deze uitvoering toch een 
stuk leuker, misschien zelfs wat makkelijker? 
Heerlijke muziek uit de Balkan zorgt er voor dat ik 
spieren voel waarvan ik het bestaan niet wist, maar het 
is ook heerlijk is om ze weer eens te voelen!                                                 
Bloed kruipt waar het niet gaan kan… Zodoende sta ik 
weer op de vloer van Phoenix te ‘huppelen’ alsof het 
nooit is weg geweest. Deze vorm van Aerobics a la 
folklore is een top idee!  Voor de klas Jeanneke die 
zegt dat wij alles mogen en niets moeten… jaja… ik 
laat mij niet kennen en stort me op de grond voor de 
zogenoemde stretch-oefeningen. Dit schijnt goed voor 
je te zijn. Volgens Jeanneke zullen we na de les 
allemaal 2 cm langer zijn, ik geloof haar.  Na deze 
heerlijke martelingen gaan we dansen. Ik merk dat er 
combinaties van passen weer uit allerlei laatjes van 
mijn geheugen ontsnappen. Ik doe ze zonder na te 
denken (het lijkt wel fietsen). Na 50 minuten is het 
tijd voor de cooling down. Goh... lijkt het nu zo of 
vouw ik mezelf nu makkelijker op? Waren die stretch-
oefeningen van daarstraks toch niet zo gek! Na de les 
zie ik de mensen om mij heen met een glimlach 
vertrekken. Nog 6 nachtjes slapen en dan mag ik weer 
(ik moet niets), ik begin vast met aftellen. 
 

    Renata Dobbelaar                                               
 
        
 

AVO-dansdag Turks 11 maart 
 

 
 
Voor een aantal dansers was het een weerzien met 
de bekende dansdocent Turgay Onatli.  
Voor hem was het de 1e keer dat hij een dansdag 
zou verzorgen  in de ‘nieuwe’ danszaal aan de 
Fabianusstraat. Nou ja… we dansen hier al weer 
heel wat jaren! Uiteraard was ook hij enthousiast 
over de prachtige accommodatie met de perfecte 
dansvloer. 
Turgay heeft ons in vogelvlucht dansend 
meegenomen door het immense land Turkije met 
zijn geschiedenis en vele minderheden. Van 
Koerdisch, Slavisch naar Albanees en Armeens.  
Zeer verschillende dansen met andere ritmes en 
stijlen. Bij elke dans vertelde hij bevlogen over de 
achtergrond. Met behulp van een landkaart wees 
hij ons de plek waar een dans vandaan kwam.  
Zijn manier van lesgeven was soms verrassend: 
hadden we een dans nagenoeg ‘droog’ geoefend; 
met de muziek erbij bleek de dans verrassend 
mooi en.. niet zo moeilijk! Één dans, die altijd op 
feesten gedanst wordt, moesten we deze keer toch 
echt leren: Halay uit Elzaig. Verder:  
Güldali (de tak van de roos) uit Bayburt 
Semmamame (mooie bruid) uit Hatay 
Gekirge (sprinkhaan) uit Bodrum 
Agir Govent uit Bitlis 
Karadag uit Üskúp 
Tamzara uit Elazig 
 
Een geslaagde dansdag! 
           Lidy Looman 
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Ingekomen Post

Tafelverkoop van Li-Atelier voor Goede Doelen 
 
Vanaf ergens in november tot aan het Kerstbal heb ik zes keer tafels gevuld  
met eigen maaksels en gedecoreerde spulletjes onder de vlag van Li-Atelier.  
Vier tafels stonden bij diverse groepen binnen Phoenix en twee stonden bij  
Groenrijk op speciale momenten. Ik had dit jaar vier Goede Doelen onder  
mijn hoede genomen. De totale omzet was niet groot jammer genoeg. Maar  
over de groepen in de Veste heb ik beslist geen klachten. De grootste omzet  
werd opgebracht door Vocaal: 135 euro:) Bij de dansers op de woensdagmorgen  
en donderdagmiddag werd ik heel warm onthaald. De woensdagmorgengroep voegde 33,75 euro aan de 
omzet toe en de dames van de donderdagmorgen 21,55 euro. De belangstelling bij Groenrijk was meer dan 
middelmatig, een avond zette ik net de kosten van de kraamhuur om en de andere keer moest ik er dik op 
toeleggen. De tafels bij Dansen onder de Kerstboom hadden dit jaar niet zoveel belangstelling. De omzet 
van die middag besteedde ik in haar geheel aan het goede doel. Na afloop kon er iets meer dan 30 euro in 
die pot gedaan worden. 
Mijn andere goede doelen kon ik - dankzij eerdere acties in 2016 - steunen. De Huisdieropvang van GGnet 
St. Anthonis kreeg een klimpaal voor het kattenverblijf en een stapel handdoeken en dekens voor de 
hondenmanden. Een trommelaar in Burundi kan een opleiding gaan volgen en er is voor zo'n 90 euro aan 
potten jam verkocht voor de kittenopvang bij Cat Shelter. Ik schat in, dat als daarvan de gemaakte kosten 
afgetrokken zijn, er toch een paar potten kittenmelk aangeschaft kunnen worden. En wat Li-Atelier betreft 
hoop ik weer voor een aantal workshops op locatie te worden uitgenodigd om alvast een bodem in de pot 
voor Goede Doelen in het komend jaar te leggen:)        
        Lia van der Waarde 
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Raadfoto  
 

 
SLUITINGSDATUM KOPIJ ZOMERKWIBUS:  1 MEI 2017 

 

Ra, ra wie ben ik? 
 

 

 
 

 

 

Dit leuke meisje, hier tijdens haar eerste 
communiefeest, danst inmiddels al heel 
veel jaren bij Phoenix. 
 
Heb je een idee wie zij is? Schrijf je 
oplossing dan op de lijst op het prikbord in 
de Veste, met je naam erbij + de groep 
waarop je danst. Kom je niet in De Veste, 
dan kun je je oplossing ook mailen naar 
kwibus@phoenix-apeldoorn.nl 
 
Onder de goede oplossers wordt een leuke 
prijs verloot! 
 
Je kunt meedoen aan deze prijsvraag tot en 
met donderdag 4 mei. 
 


