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 Vocaal op reis naar Hongarije 
  

 
  
Laatste nieuws: 
 
Op zaterdag 27 mei vertrokken ze in een touringcar vanaf de 
Veste: de leden van Phoenix Vocaal, die mee op reis gaan naar 
Hongarije. Nog diezelfde middag kregen wij deze foto 
doorgemaild, zodat deze nog net een plaatsje in de Zomerkwibus 
kon krijgen. 
 
De plaats in Hongarije waar Phoenix Vocaal gaat logeren is 
Tiszakécske, tachtig kilometer ten zuidoosten van Boedapest. Dat 
dit zeker niet de enige plaats is die ze gaan bezoeken, kun je lezen 
in het voorproefje dat Marian Gouverneur ons geeft op bladzijde 
6 van deze kwibus. 
  

 

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 Onderbouw 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 (vacature)    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, 
 
Deze Zomerkwibus staat weer 
vol met actuele dingen, die 
spelen in onze vereniging. 
 
Aandacht is er voor Phoenix 
Vocaal en hun reis naar 
Hongarije. Met het beluisteren 
of misschien wel leren (dankzij 
Youtube) van een Hongaars lied,  
gaan wij ook een beetje mee. Zie 
bladzijde 14. 
 
Actueel is ook het feit, dat Els 
van de Heuvel na vele jaren 
bestuurswerk stopt met het 
voorzitterschap van Phoenix. Dit 
leek ons een goede aanleiding 
om haar eens te interviewen, 
maar dan wel in de rubriek ‘De 
andere kant van....’ Op bladzijde  
12 en 13 lees je meer. 
 
Veel dank aan José voor haar 
jarenlange inzet binnen onze 
redactie! Tegelijk een welkom 
aan Wendy, die haar komt 
opvolgen! 
 
Namens de redactie veel 
leesplezier en een heel fijne 
zomer toegewenst!! 
 

   Elly 
 
 
 
 
 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 
 
Dansensemble 
Jan Willem Gouverneur 
Bart van Uitert 
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 
 
Lidwien Verheggen 
Judith Wermenbol 
 
 
  
   

 
 

Kinderen 
 
 

Maya Grootveld 
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Van de Bestuurstafel 
 

 

 

 

 

Een greep uit mijn werkzaamheden: vergaderd met bestuur, staf, commissies en docenten, nieuwe 
beleidsplannen geschreven, gesprekken gevoerd met leden, deel uitgemaakt van de 
jubileumcommissie, voorzitterschap van het A.V.O., de Algemene Ledenvergadering voorgezeten,  
toespraken voor jubilarissen gehouden, stukjes voor de Kwibus geschreven, nieuwe commissieleden 
ingewerkt, de Nieuwjaarsconcerten geopend, overleg gehad over de website bij ‘Bij Beeld’, cursussen 
voor voorzitterschap gevolgd, bijeenkomsten van de Gemeente Apeldoorn bijgewoond, overleg met 
Orpheus gehad i.v.m. de verenigingsvoorstelling, bij notarissen aan tafel gezeten om statuten en het 
huishoudelijk reglement te ondertekenen, jubilea gevierd van de vereniging, het Dansensemble en 
Vocaal, persberichten geschreven, contacten met de pers gehad. Maar ik mocht ook een bijdrage 
leveren aan andere bijzondere gebeurtenissen, zoals de erepenning voor Joke en het lintje voor André. 

Kortom het waren een aantal zeer drukke, maar ook bijzondere jaren, waarin ik veel heb geleerd en 
waaraan ik met veel plezier mijn bijdrage heb geleverd. 

Maar nu is het voor mij tijd voor iets anders. Het is goed als er nieuwe bestuursleden komen, die met 
een frisse blik het beleid van Phoenix richting kunnen geven. 

Ik ga verder met de opbouw van mijn eigen praktijk en op zoek naar een nieuwe uitdaging. Maar ik 
blijf wel dansen bij de vergevorderden en betrokken bij de vereniging. Ik wens mijn opvolger veel 
succes en bedank alle (oud-)bestuursleden voor de samenwerking, de leden voor het vertrouwen in mij 
en wens Phoenix een hele mooie toekomst! 

Namens het bestuur,    Els van den Heuvel, voorzitter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Mededeling barprijzen 
 
Omdat de winstmarges van de barverkopen in de afgelopen jaren sterk zijn teruggelopen,  
heeft het bestuur besloten om bij de start van het nieuwe seizoen (september 2017)  
de prijzen van de consumpties na 6 jaar aan te passen. 
 
De door u gekochte consumptie kaarten blijven uiteraard geldig. 
  
Rien Bout 
 

In oktober 2010 schreef ik het eerste bestuursstuk als nieuwe voorzitter; 
vandaag schrijf ik het laatste. Zeven jaar lang mocht ik als voorzitter 
onderdeel uitmaken van het Phoenix-bestuur, met daarvoor nog een aantal 
jaren als secretaris en interim-voorzitter. Het waren goede en mooie jaren, 
waarin veel is gebeurd en Phoenix heeft moeten mee veren met allerlei 
nieuwe ontwikkelingen en de blik op de toekomst steeds heeft moeten 
bijstellen. Het was mij een genoegen om daarin mee te mogen denken. 

n  
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Verjaardagskalender 

 

                                                                   
 
    JULI 
 

01-07 Gerrie  GM 
02-07 Lies  SR 
03-07 Resi   SR 
04-07 Els   Vvp 
06-07 Jolan  BM 
07-07 Cosma  VG 
08-07 Tirsa   TI 
08-07 Sjaan   ZA 
10-07 Anneke                  GW+SR 
14-07 Bart   Bovenbouw 
16-07 Rien  BL+VG 
17-07 Agnes   VvP 
19-07 Henny  ZA 
27-07 Leni   BM+GM 
28-07 Ans   SR 
31-07 John   VvP 
31-07 Norah  Middenbouw 
 
 

 
 
 

 
 

  
AUGUSTUS 

 

01-08 Wilma   VG 
02-08 Minie   GW 
05-08 Wendy   VG 
07-08 Eline   TI+EK 
09-08 Jeanneke   Docent 
11-08 Riet   SR 
15-08 Anneke   ZA+GW 
15-08 Vera   TI+VO 
16-08 Tonny   SR 
19-08 Riet   GW 
20-08 Paula  GW 
21-08 Lida   GM 
22-08 Jeannette  GW 
23-08 Maaike   VG 
23-08 Wil   GW 
23-08      Judith                      BM 
24-08 Lianne  ZA 
25-08 Iris   DE 
28-08 Liv ` Onderbouw 
29-08 Wietske   Docent 
31-08 Ineke   GW 
 
 
 
 

   
SEPTEMBER 

 

05-09 Martha                  VG 
05-09 Bianca   ZA 
05-09 Jeannette  ZA 
13-09 Ans  ZA 
14-09 Merel   Bovenbouw 
16-09 André   Docent 
18-09 Els   GW+BM 
19-09 Lia   BM 
20-09 Bep   ZA 
22-09 Flora   DE 
22-09 Margerit   GW+SR 
22-09 Floris   DE 
22-09 Ans   GW 
23-09 Margreet   GW 
25-09 Paul   VG 
25-09 Jenny  VG+GM 
26-09 Liesbeth   ZA 
26-09 Leny    SR 
26-09 Karen   SR 
27-09 Ylona   ZA 
28-09  Jannie   ZA 
 
     

 

    
 

OKTOBER 
 

06-10 Manon   TI+VO+EK 
06-10 Joke   ZA 
08-10 Geeske   GW 
09-10 Erna   VvP 
10-10 Thea   GW 
10-10 Willemijn  VG 
11-10 Lenie   VG 
11-10 Ingrid   VG 
11-10 Marcel   GW 
11-10 Frans   EL 
14-10 Marike   ZA 
14-10 Jos   BL 
14-10 Margreet   Docent 
25-10 Anne   Docent 
25-10 Gina   DE 
25-10 Gika   ZA 
29-10 Anke   VG 
30-10 Sander   TI+EK 
30-10 Trudy   ZA 
30-10 Lizzy   VG 
30-10 Marc   Docent 
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De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de voorstellingen, welke we samen met FDA 
(Folklor Dansemble Amersfoort) gaan presenteren. Tijdens het demoweekend zijn we samen met FDA al 
druk bezig geweest om de eerste stukken in de grondverf te zetten. Een paar weken na het demoweekend 
zijn Marc en ik samen naar FDA gegaan, waar wij ze in 1 avond een choreografie van ons hebben 
aangeleerd. Het was een hele zware avond, we moesten allemaal hard aan het werk om alle tijd goed te 
gebruiken. Maar het resultaat zou er dan ook zijn! Marc is een paar weken daarna samen met Flora nog 
een keer naar FDA gegaan. Daar hebben ze een nieuw stuk aangeleerd aan FDA. Ook is Wijnand al 2 
avonden bij ons geweest om nieuwe stukken aan ons aan te leren. De voorstellingen lijken nog heel ver 
weg, maar we zijn er met zijn allen al druk mee bezig en de tijd gaat sneller voorbij dan iedereen 
verwacht! 
 
Tussendoor zijn we ook nog druk bezig geweest met een operette waar we in mee mochten dansen. 
Tijdens de operette hebben we een Hongaarse dans gedaan, een wals en Cynthia en Tijmen hebben een 
klassiek duet gedanst! We hebben 2 avondvoorstellingen gehad. Ik vond het zelf erg leuk om een keer 
mee te dansen in een operette, omdat ik nog nooit bij een operette was geweest. Voor de wals en voor het 
duet kregen we kleding en zelfs ons make-up hoefden we niet zelf te doen! 
 
Binnenkort hebben we nog een repetitieweekend samen met FDA. Dan gaan we bezig met alle stukken 
die wij met zijn allen samen dansen. De voorstelling heet Landverhuizers, waarbij niet alleen wordt 
gedanst, maar ook gezongen! Renske, van FDA, speelt veel muziek op haar viool en daar wordt dan bij 
gezongen of gedanst! Ook zijn we allemaal al druk bezig met alle kleren die we nodig hebben. Er 
worden schorten, blousjes en rokken zelf genaaid en in elkaar gezet! In september gaan we ook nog met 
zijn allen het hele weekend repeteren. Er moeten nog nieuwe dansen in elkaar gezet worden en er komen 
dansen in de voorstelling voor die jullie wellicht al kennen. Al nieuwsgierig naar de voorstelling? In 
Apeldoorn is de voorstelling op 5 november en je bent van harte welkom om te komen kijken! 
 
Groetjes, 
Lisette 
 
   
 

 

 
Van het Dansensemble 
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Juni 
Wat                 : Laatste lesweek 
Wanneer         : week van 12 juni 
 
Wat  : Optreden Phoenix Vocaal op  
    Klankdag/ Korenfestival 
Wanneer         : zaterdag 17 juni 
Tijd                 : 11.00 
Waar               : Centrum Vaassen (Phoenix Vocaal 
    om 11.30 en 14.30 op podium 2  
    (locatie Wielink) 
 
Augustus 
Wat                : Openingsinstuif 
Wanneer        : maandag 28 augustus 
Tijd                : 20.00- 22.30  
 
Wat                 : Start Phoenix Vocaal 
Wanneer         : 29 augustus 
Tijd                 : eigen lestijd 
 
September/ Oktober 
Wat                : Start volwassenengroepen 
Wanneer        : week van 4 september 
 
Wat               : Introductiecursus Internationale  
  dans o.l.v. Jeanneke Bruning 
Wanneer       : maandagavond 6x (4 september t/m 9 
  oktober) 
Tijd               : 19.30 – 21.00 
 
Wat               : Cursus Dansfit o.l.v. Jeanneke  
              Bruning 
Wanneer       : op de woensdagavonden van  
  13 september t/m 22 november 
Tijd               : 19.30 – 20.30 
 
Wat               : AVO seniorenbal 
Wanneer       : donderdag 5 oktober 
 
Wat               : Herfstinstuif 
Wanneer       : maandag 16 oktober 
Tijd               : 20.00 – 22.30 
 
 

 
Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld 

Alle tijden onder voorbehoud 
 

 
 

 
 

Agenda + Vooruitblik 
 

 
 
   
   
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocaal op reis naar Hongarije 
 

 
 

Van 27 mei t/m 3 juni verblijft Vocaal in 
Hongarije. Net als het Dansensemble zullen wij 
verblijven in het Lubeckhuis (zie foto) in 
Tiszakécske aan de rivier de Tisza, zo’n 80 km 
ten zuidoosten van Boedapest. Onze 
contactpersoon/docente/inspirator ter plaatse is 
Edina en wij kennen haar van een optreden bij 
een Nieuwjaarsactiviteit in de Veste met haar 
muziekgezelschap. Daarnaast heeft ze al een 
workshop gegeven op dinsdagmorgen enige 
jaren geleden toen wij de reis naar Bulgarije aan 
het voorbereiden waren. Ze was direct erg 
enthousiast en beloofde ons te helpen voor deze 
reis. Dat gaat dan nu gebeuren en hoe! Speciaal 
gepland, in de week dat wij in Hongarije zijn, 
wordt er in Szeged een danshuis georganiseerd! 
Wij zullen daar ons, tussen de Hongaren, best 
vermaken. Net als Bela Bartok is Kodaly een 
componist die de folkloremuziek een warm hart 
toedraagt. In het cultuurhuis in Tiszakécske 
wordt die week een avond ter nagedachtenis aan 
hem georganiseerd, waar wij ook te gast mogen 
zijn. We zullen daar, naast een koor, ook een 
citergroep ontmoeten die ons, bij onze 
Hongaarse liederen zal begeleiden. Wij voelen 
ons vereerd om hier deel van uit te mogen 
maken. Natuurlijk zullen we ook voor de 
aanwezigen daar wat van ons repertoire laten 
horen. 
Naast de zanglessen van Edina, wat heel handig 
is omdat zij Nederlands spreekt, gaan we diverse 
steden en musea bezoeken, eten met livemuziek, 
relaxen in één van de vele bronbaden die 
Hongarije rijk is en een paardenshow op de 
puzsta zien. Hoe we dit alles ervaren hebben 
komt vast en zeker in de volgende editie van de 
Kwibus. 
   Marian Gouverneur 
                                                                
 
    



   

7 

 
 

Festivalagenda 
Juni/Juli 
Wat  : Internationaal Dansfestival Bolsward 
Waar               : Bolsward 
Wanneer : 21 t/m 24 juni 
Info  : www.dansfestivalbolsward.nl 
    Het internationaal Dansfestival Bolsward brengt een gevarieerd aanbod van dans- en   
    muziekculturen uit praktisch alle werelddelen. 
Wat  : Zomerfestival Zevenhuizen 
Waar   : Zevenhuizen 
Wanneer : 29 juni t/m 2 juli 
Info  : www.dansevent.nl 
    Het Zomerfestival is een initiatief van Dansevent.nl. Het doel is verspreiding van dansen uit de 
    Balkanlanden. In de vierde editie zijn er docenten met dansen uit Roemenië, Servië, Macedonië en 
    Griekenland. 
Wat  : Op Roakeldais  
Waar    : Warffum 
Wanneer :  29 juni t/m 2 juli 
Info  : www.oproakeldais.nl 
    Vier dagen lang kun je genieten tijdens het internationale dans- en muziek festival Op Roakeldais. 
    Iedere dag is er voor jong en oud heel wat te beleven en mee te dansen. In de dansvoorstellingen 
    laten de dansers je kennis maken met hun prachtige cultuur. Je kunt zelf heerlijk swingen op de 
    muziek van de livebands tijdens de Latin Night en de ‘Dance Together’ . 
Juli/augustus 
Wat                  : Dansfestival Burgum 
Waar                : Burgum 
Wanneer         : 3 t/m 9 juli 
Info                  : www.dansfestivalburgum.nl 
    Internationaal Dansfestival Burgum ‘De wereld een dansfeest’: een bezoek meer dan waard! Er 
    zijn zeven internationale groepen uit: Botswana, Chili, en Paaseilanden, India, Litouwen, Mexico, 
    Polen en Servië. Daarmee belooft dit festival een geweldig spektakel te worden. 
Wat                  : Werelddansfestival Schagen 
Waar                : Schagen 
Wanneer         : 10 t/m 16 juli 
Info                  : www.dansfestivalschagen.nl 
    Vorige festivals in Schagen waren kwalitatief al hoogstaand, maar dit jaar wordt het super. De  
    groepen gaan zorgen voor een spektakel. Zo zijn de Argentijnen bekend om hun prachtige salsa en 
    tango. De Amerikanen uit Utah zorgen voor snelle tapdansen in Amerikaanse stijl. Mexico met 
    zijn Zuid-Amerikaans temperament en Frankrijk komt op stelten dansen. De Poolse deelnemers 
    zullen u meenemen met hun prachtige kostuums en hoge sprongen. Ook zullen er dansgroepen uit 
    Schagen, Wijdenes en Wieringen deelnemen. 
Wat          : Zomerdansweek 
Waar                : De Uelenspieghel, activiteitencentrum/groepsaccommodatie/natuurcamping net boven Meppel 
Wanneer         : 28 juli tot 4 augustus 
Info                  : dansenvanuniverselevrede.nl en uelenspieghel.nl 
    Een volle week van ontmoetingen of je nu alleen komt of met hele gezin. In vrede een week met 
    elkaar dansen maar ook zorg dragen voor de ondersteunende werkzaamheden. Samen in  
    verbinding en beweging zijn. Op deze wijze brengen we spiritualiteit in ons dagelijks leven. Je  
    hoeft geen ervaren danser te zijn om mee te kunnen doen. 
Wat                 : (Weg van)Eerde Dagen 
Waar    : Eerde 
Wanneer        : 6 en 7 augustus  
Info  : folkcampeerde.nl 
    Stichting Folkcamps Eerde organiseert Eerde dagen voor elke folkcamper die afscheid wil nemen 
    van de locatie in Ommen. Met o.a. diverse workshops vooravondprogramma, B.B.Q en bal. Ze 
    zijn al volgeboekt maar er is een mogelijkheid om op de wachtlijst te komen. 
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Laatste lesdag 
14 juni 

 
17.00 - 18.00 pannenkoeken eten!!!!  
(alleen voor de kids en tieners) 
  
De les van de kinderen om 16.00 vervalt.  
 
18.00 - 19.00 dansen reguliere groepen en 
optreden EK, ‘afscheid’ oudste EK kinderen.  
 
Hierbij nodig ik alle ouders en andere 
belangstellenden uit om gezellig te komen 
kijken, hoe meer zielen hoe meer vreugd!! 
 

   
     Wietske 

 
 

 

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

 
 

Kinderagenda 
 
Juni 
 
Wat                        : laatste lesdag 
Wanneer                : woensdag 14 juni 
 
Augustus 
 
Wat                        : start kindergroepen 
Wanneer                : woensdag 30  augustus 
 
September/Oktober 
 
Wat                         : Peuterdans o.l.v. Anne 
         Mulder 
Wanneer                 : op de woensdagochtend  
            van 13 september t/m 22 
            november 
Tijd                         : 9.00 – 9.45 
 

 
 
 
 
 
 
              

 

           

De Extra Kindergroep 
trad op in Gigant tijdens 
het Lentefeest op 
zaterdag 1 april... 

Zomerrecept Aardbeienijsje mmmmm......... 

 

Benodigdheden:  - vormpje en stokje om ijsje te maken 
  - (peren) diksap, aangemaakt met water 
  - aardbeien, in plakjes 
Doe een paar plakjes aardbei in het vormpje. Schenk de diksap 
tot de rand. Voeg nog een plakje aardbei toe. Zet het vormpje 
in de houder en zet een stokje erin. Zet het in de diepvries... 
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F l i t s  K i d s - F l i t s  
 

 
 

 
 

 

 

 

Zo leuk was jullie 
presentatie 

‘ .... komt Zonneschijn’ 

op zaterdag 25 
maart in de Veste  

met heel 
veel 
publiek!!! 
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Workshop Macedonische dans 
Jacqueline Bossink heeft een passie voor de 
Macedonische dans die zij erg graag met alle 
belangstellenden wil delen! Zo werd de workshop 
op de website aangeprezen. Op 2 april hebben 
dertien belangstellenden zich verzameld in De 
Veste. 

Jacqueline begint iedere dans met een korte 
inleiding over herkomst en betekenis. Dan gaat de 
muziek aan. In een gestaag tempo leren we de ene 
na de andere dans. Met een wit doekje in de hand 
geeft Jacqueline aan wanneer we moeten beginnen 
of wanneer er een wissel komt. We dansen in een 
halve cirkel met de armen gebogen voor ons. In 
die positie zullen onze armen bijna de hele middag 
blijven. De pasjes zijn niet erg ingewikkeld en er 
wordt niet veel gedraaid. Maar het wordt me al 
snel duidelijk: de uitdaging bij de Macedonische 
dansen zit in het ritme. We zullen deze middag 
acht dansen leren in zeven verschillende 
maatsoorten. 

Hop hop stap, hop stap. Jacqueline zwaait met het 
doekje. Let op, het volgende figuur komt eraan! 
Stap stap stap, hop stap. Een hele middag focussen 
op hoe je de ene voet voor de andere zet. Heerlijk! 

     
    Ingrid Wienk 
 

 
 

Terugblik 
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Terugblik 

 

 

 

    
 
 

      
 

 
                    

Gastdocent Dorien van de Belt 
op maandagavond 10 april 

Gastdocent Ben Koopmanschap 
op woensdagavond 12 april 
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De andere kant van...  Els van den Heuvel

 
Bestuurstijd bij Phoenix 
Het is best een lange bestuurstijd geweest. Vanaf 2000 ben ik eerst een paar jaar secretaris geweest, 
een paar jaar interim-voorzitter, voorzitter van de jubileumcommissie en daarna voorzitter van het 
bestuur. Ik vind het (nog steeds) erg leuk. Ik probeer altijd de uitdaging te zoeken, te kijken hoe je met 
elkaar de vereniging vlot kunt trekken, toekomstgericht bezig te zijn. Ik vind het leuk om de grote 
lijnen uit te zetten en de juiste personen bij de juiste taken te zoeken. Ik heb twee motivaties gehad 
voor mijn besluit om te stoppen. Ik vind dat het goed is als er af en toe vernieuwing in een bestuur 
plaatsvindt, omdat nieuwe mensen weer nieuwe ideeën hebben. Daarnaast is het ook zo dat ik tijd 
nodig had voor het opstarten van mijn eigen praktijk. 
 
Eigen praktijk 
Ik ben 32 jaar in loondienst geweest als diëtist bij een Thuiszorginstelling. Ik had al een paar jaar het 
idee om misschien voor mijzelf te beginnen. Dat is toch altijd een overweging: financieel, gaat het je 
lukken in je eentje, krijg ik genoeg klanten… Vorige zomer heb ik besloten om de knoop door te 
hakken en een eigen praktijk te beginnen. Dan komt er heel veel op je af. Het begint bij de Kamer van 
Koophandel en in mijn geval moest ik heel veel contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Je moet een 
heel elektronisch dossier op gaan bouwen en contacten weer aanhalen. Ik had voorheen al veel 
contacten opgebouwd met artsen uit het ziekenhuis, uit het Centrum Jeugd en Gezin en van de 
consultatiebureaus. Zij blijven gelukkig goed doorverwijzen. Ik werk nu alleen in een andere setting. 
 
Locaties 
Ik heb drie praktijkadressen. Ik heb een kamer in de Praktijk De Matenhoek, dat is een 
multidisciplinaire praktijk, waar ook anderen zijn die met kinderen werken, zoals een 
kinderpsycholoog, een kinderlogopedist een kinderfysiotherapeut. Hier werk ik 2 ½ dag in de week, 
het is mijn hoofdlocatie. Ik werk 1 keer in de 14 dagen op basisschool De Gong en 1 keer in de 14 
dagen bij fysiotherapiepraktijk Bos&Weide in Apeldoorn-Zuid. Mensen komen altijd op afspraak en 
na verwijzing van een arts. De zorgverzekeraar eist vaak een verwijzing. Ook is het voor mij belangrijk 
om de goede medische gegevens te hebben, zeker bij de specifieke doelgroep die ik heb. 
 
Kinderdiëtist en allergiediëtist 
De ene doelgroep die ik zie, dat zijn kinderen met allerlei aandoeningen. De hoofdaandoeningen zijn 
allergieën en overgevoeligheden, kinderen met eetproblemen, of die slecht groeien of overgewicht 
hebben. Daarnaast richt ik mij op volwassenen met allergieën of maag-darmziekten. Dus dat is mijn 
afgebakende doelgroep en ik school me vooral op deze onderwerpen. Volwassenen met overgewicht, 
een te hoog cholesterol of diabetes verwijs ik door naar collega’s. Het is tegenwoordig belangrijk om je 
te onderscheiden op de markt. Ongeveer ⅔ deel van de mensen in mijn praktijk bestaat uit kinderen en 
⅓ deel uit volwassenen. Beide doelgroepen zijn leuk. Ik werk veel samen met kinderartsen en het 
Centrum Jeugd en Gezin hier in Apeldoorn. Een goede basis voor kinderen is heel belangrijk voor hun 
gezondheid voor later. En kinderen zijn heel ontwapenend om mee te werken. 
 
Ik zie ze soms al heel jong, als baby van een paar maanden oud, als het vermoeden er is dat ze een 
allergie hebben. Dan worden ze door de kinderarts verwezen naar mij met de vraag om mee te helpen 
bij het onderzoeken of ze een allergie hebben voor koemelk. Als je dat dan helder hebt en je kunt de 
goede voeding voorschrijven, dan heb je de ouders goed geholpen, dat is prettig. Maar ik zie ook 
oudere kinderen met uitgebreide allergieën. Het kan dan ook een gepuzzel zijn om te achterhalen 
waarvoor ze overgevoelig zijn. Ook zie ik veel volwassenen met het Prikkelbare Darmsyndroom, 
waarbij een heel specifiek dieet populair is. Dat is het FODMAP-dieet, waar ik mij ook in heb 
gespecialiseerd. Daar kun je mensen vaak heel goed mee op weg helpen. Het leukste is natuurlijk als ze 
terugkomen en zeggen: ik voel mij een heel ander mens! Ik heb een x-aantal jaren zoveel klachten 
gehad en ik ben nu voor het eerst een maand klachtenvrij…  
       
 
 



   

13 

 
 

De andere kant van...  Els van den Heuvel

 

Allergieën vroeger en nu 
Het aantal kinderen met allergieën neemt toe, maar het wordt tegenwoordig ook beter herkend en 
onderzocht. Vroeger had je een kind dat druk was of eczeem had of luchtwegklachten. Nu kunnen ze 
beter onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Maar ook door de toenemende welvaart en hygiëne zien 
we het aantal kinderen met allergie toenemen. Kinderen die op boerderijen opgroeien hebben minder 
allergieën dan kinderen die in een heel schoon huis in de stad opgroeien. Het mooiste voorbeeld is toen 
de Berlijnse muur in 1989 viel. Toen dacht men dat in Oost-Duitsland veel meer allergieën zouden 
voorkomen vanwege de vervuiling door de industrie daar. Dat bleek niet het geval te zijn, het aantal 
allergieën was er lager dan in West-Duitsland. Maar toen de welvaart meer verdeeld werd over heel 
Duitsland, zag je dat ook daar de allergieën gingen toenemen... 
 
Hypes 
Er zijn op het gebied van voeding natuurlijk veel hypes die passeren; tegenwoordig met de sociale 
media gaat dat supersnel. Een tijd was het alleen raw food, want dat zou heel gezond zijn. Maar er zijn 
mensen, die dat echt niet verteren, die worden er juist beroerd van. En dan is er weer een arts die 
onderzoek doet en verklaart dat brood eigenlijk heel slecht is, dat je echt over moet op eten uit de 
oertijd, aangezien de mens gebouwd is op het verteren van vlees, groente en fruit, en niet op brood. Ik 
denk dat de waarheid altijd ergens in het midden ligt. Ik denk dat je de uitersten een beetje moet laten 
voor wat ze zijn. Je moet naar het individu kijken en naar wat voor die persoon het beste plan is. 
Meegaan met de hype is meestal niet voor elk individu geschikt. 
 
Beweging 
Bij kinderen met overgewicht of bewegingsarmoede, die veel ‘schermtijd’ (telefoon, tablet, tv) hebben, 
is beweging ook altijd een onderdeel van het plan. ’s Ochtends begint het er al mee dat de ouders de 
kinderen met de auto naar school brengen. Soms kan dat niet anders, maar je gaat met de ouders samen 
kijken hoe je kleine stapjes vooruit kunt zetten. En dan opbouwen. Als kinderen in Zuid wonen, vlakbij 
de Veste, en als ze dansen leuk vinden, noem ik Phoenix wel als een van de opties. 
 
Nieuwe bestuursvoorzitter  
Ik vind het ook wel jammer om te stoppen als bestuursvoorzitter. Maar voor mij komen er vast nieuwe 
uitdagingen en ik vind het ook leuk om weer eens andere dingen voor Phoenix te kunnen doen. Wat het 
vinden van een nieuwe bestuursvoorzitter betreft: ten eerste moet je het leuk vinden om bestuurlijk 
werk te doen. Het is weer heel anders dan in een commissie praktisch bezig te zijn. Voor iemand met 
hart voor de vereniging en die het leuk vindt om mee te denken over de toekomst van Phoenix en om 
mee beleid te maken is het een heel leuke uitdaging. Phoenix is een financieel gezonde vereniging, dus 
dat is een mooi uitgangspunt. 
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Dat ene lied 

 

 

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 

 
 

Erdő mellett 
 

Erdő mellett estvéledtem,    Erdeu mellet estvééledtem 
Subám fejem alá tettem.    Sjoebám fejem olá tettem 

Összetettem két kezemet,    euszettettém kiet kezzemét 
Úgy kértem jó Istenemet:    oetsjkírtemjo iestenemet 

 
Én Istenem, adjál szállást!    Ién iesteném odjal zallasjt 

Már meguntam a járkálást;    már megoentam o jarkálásjt   
A járkálást, a bujdosást,    o jorkalasjt ó boeidoesasjt 
Az idegen földön lakást.    Az iedegen fúldun lakásjt 

 
Adjon Isten jó éjszakát,    AdjonIestén jo iézzokat 

Küldje hozzám szent angyalát:   kuuldje hozzam sent angiólat 
Bátorítsa szívünk álmát;    bátorietsjo sivuunk álmát 

Adjon Isten jó éjszakát!    Ádjon iestén jo-iezzakát 2x 
 
 

Een herder in de poesta zingt over een struikrover: “Denk aan Floris, hij levert boevenstreken, maar wil het 
goede voor de mens”. Hij is op de vlucht, het wordt avond en zoekt naar een slaapplaats. Hij bidt tot God: ik 
leg mijn lot in Uw handen, laat een engel over mij waken, geef me een vaste plek zodat ik een gewoon leven 
kan gaan leiden en niet meer op de vlucht hoef te zijn.  
De eerste twee coupletten zijn verzameld door Zoltán Koldály en het derde in Szeged. Zoltán Koldály (1882-
1967) was een Hongaarse componist, etnomusicoloog en muziekpedagoog. Koldály wordt na Béla Bartók als 
de belangrijkste Hongaarse componist gezien. In Boedapest is een museum aan zijn werk en leven gewijd. 
 
Dit lied gaat Phoenix in Hongarije zingen. Ben je benieuwd hoe het klinkt?  Kijk dan op Youtube: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CmrDqVYwdPU 
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Wie was dit meisje? 
 
Dit meisje, op de dag van haar eerste communie, 
was natuurlijk Ada Winkels!  
 
Maar liefst 12 mensen hadden dit goed gezien! 
Andere oplossingen die gegeven werden:  
  Marian (3x), Margerit (2x), Lizzy 
  (1x) en Tessa (1x).  
 
  Na loting ging de prijs naar  
  Yvonne Kluts van Phoenix Vocaal 
  en de Gevorderden Maandag. 
   
  Gefeliciteerd, Yvonne!!! 

 
 

Oplossing Raadfoto
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Vakantiewens  

 
 

SLUITINGSDATUM KOPIJ HERFSTKWIBUS:  1 OKTOBER 2017 

 

 
 

  
 

 

van de redactie 


