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 Landverhuizers in aantocht 
  

 
  

Laatste nieuws: 

 

We proberen dit nooit te doen: foto’s van ruggen plaatsen in de 

kwibus! Maar dit zijn niet zomaar ruggen. Het zijn de ruggen van 

Marc Bout en Wijnand Karel, de artistiek leiders van het 

Dansensemble van Phoenix en van het Folkor Dansemble 

Amersfoort (FDA). Zij weten, zien en horen op deze foto wat 

voor ons nog even een grote verrassing blijft! De foto is op 1 

oktober in Badhoevedorp genomen tijdens de tryout van de 

coproductie Landverhuizers. Uit gegoede bron: op het moment 

van de foto wordt een prachtig, meerstemmig lied gezongen. 

 

Landverhuizers vertelt het verhaal van meer dan een miljoen 

mensen, die tussen 1890 en 1930 vanuit Europa verhuisden naar 

een plek elders in de wereld. Men had alleen elkaar, een koffer 

met slechts enkele bezittingen en hun culturele identiteit. En 

natuurlijk de droom om het grote geluk daar ver weg te vinden… 

 

Er zijn drie voorstellingen: 28 oktober in Rosmalen, 5 november 

in Apeldoorn en 18 november in Amersfoort (uitverkocht). Voor 

de voorstelling in Orpheus op 5 november zijn al circa 400 

kaarten verkocht! Dus wees er snel bij, voor het te laat is…! 

 

 

 

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 Wendy Venema.       
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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 Anne Mulder       
14.30 – 15.30 uur Middenbouw Joanne van ’t Hof        

16.00 – 17.00 uur Bovenbouw Joanne van ‘t Hof            
17.45 – 18.45 uur Tieners (vanaf 12 jr) Anke Meijer   

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 

18.00 – 19.00 uur Extra Kindergroep Cynthia van Dorp, Lisette Poen 

18.30 – 19.30 uur Voorbereidingsgroep Marc Bout en Joanne van ’t Hof       
19.30 – 22.30 uur Dansensemble Marc Bout        055-5341452 
   

Bestuur Phoenix 
 

Voorzitter     VACATURE   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 
 

 
 
Beste allemaal, 

 

Voor jullie ligt de eerste Kwibus, 

niet alleen van dit seizoen maar 

ook de eerste waaraan ik als 

nieuw redactielid van de Kwibus 

heb mogen meewerken. Het is 

allemaal nieuw maar gelukkig kan 

en mag ik nog een beetje leunen 

op Elly en Nel, die als ervaren 

redactieleden al vele Kwibussen 

hebben mogen maken. En ik heb 

natuurlijk een goede ‘overdracht’ 

gehad van mijn voorganger José! 

Voor degene die mij nog niet 

kennen, mijn naam is Wendy 

Venema. Moeder van drie lieve 

pubers. Ik ben werkzaam als 

Ambulant Begeleidster bij de 

Passerel. Vanaf dat ik zes jaar was 

ben ik al aan het dansen. Eerst bij 

Marnix en nu alweer zo’n tien 

jaar met veel plezier bij Phoenix 

bij de vergevorderden. Als er nog 

een beetje vrije tijd over is ben ik 

graag aan het haken, op dit 

moment vooral knuffels. 

Namens de redactie wens ik jullie 

veel plezier bij het lezen van deze 

kwibus. 

   Wendy 

 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 

 

Dansensemble 

Jan Willem Gouverneur 

Margreet Huizer 

Bart van Uitert 

Wessel Veilbrief 

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 
 

Joke Akkerhuis 

Anke Meijer 

Louis Cornelissen 

 

  

   

 
 

Kinderen 
 

 

Lana ter Maten 

Sarah van Asselt 

Nienke Zwerver 
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mailto:info@phoenix-apeldoorn.nl
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mailto:kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:leden@phoenix-apeldoorn.nl
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Van de Bestuurstafel 
Beste allemaal, 

Deze keer neem ik het stukje ‘Van de Bestuurstafel’ voor mijn rekening. 
 

In juni moest Wietske Denekamp afscheid nemen van haar geliefde  

dansgroepen. Het aantal contracturen op de school waar ze les geeft,  

is vanaf september uitgebreid. Helaas kon ze het daarom niet langer  

combineren. Dat was voor het bestuur wel even slikken, want ze liet  

drie groepen achter. Gelukkig hebben we dat goed kunnen oplossen.  
 

- Joanne van ’t Hof geeft nu, naast de middenbouwgroep die ze al heeft,  

ook les aan de oudste kindergroep.  

- Voor de tieners hebben we een nieuwe ervaren docent gevonden, Anke Meijer. Vol enthousiasme, 

(en dan ook nog met een hersenschudding gestart) is ze vanaf september begonnen, in eerste instantie 

voor vier lessen. Daarna hebben we de samenwerking geëvalueerd. Van alle kanten is er een klik, dus 

we gaan lekker door met Anke!  

- En dan de Extra Kindergroep. Daar zijn twee nieuwe docenten: Lisette Poen en Cynthia van Dorp. 

Lisette is als kleuter begonnen bij Phoenix en danst nu al een aantal jaar in het Dansensemble. Ze heeft 

afgelopen seizoenen al regelmatig geholpen met lesgeven aan de Extra Kindergroep. Cynthia is vorig 

seizoen bij Phoenix beland via haar opleiding MBO-Dans van Aventus. Ze heeft het afgelopen seizoen 

bij het Dansensemble gedanst. Dit lukt het haar helaas niet meer, omdat ze in september met een 

nieuwe opleiding is begonnen. Lesgeven aan de EK lukt gelukkig wel. We zijn benieuwd naar de 

eerste presentatie bij ‘Dansen Onder de Kerstboom’ van de Extra Kindergroep, na deze veranderingen.  
 

Rien Bout heeft aangekondigd niet meer herkiesbaar te zijn. Tijdens de ALV 2018 zal hij zijn functie 

als bestuurslid neerleggen. We zijn blij dat Jettie Bron heeft aangegeven de plaats van Rien in te willen 

nemen. We gaan de komende maanden gebruiken om Jettie in te werken.  

En het nieuws houdt niet op: we hebben weer een PR-commissie! Joanne van ’t Hof gaat facebook 

onderhouden, Anne Mulder is de nieuwe contactpersoon voor onze website, Marian Gouverneur wil 

persberichten gaan verzorgen en Lia van de Waarde wil losse projecten voor haar rekening nemen.  

Het Dansensemble werkt op dit moment keihard aan de voorstelling Landverhuizers, die ze samen met 

FDA op de planken gaan zetten. De cursus Peuterdans is gestart en in januari start er een cursus 

Zitdans onder leiding van Mascha Kreugel.  
 

Hier worden wij als bestuur blij van! Nu nog een voorzitter!!! 

Namens het bestuur,        Lizzy Preisser, penningmeester 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   Phoenix Vocaal rijdt over de Hongaarse puszta 
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Verjaardagskalender 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

    NOVEMBER 
 

01-11  Rinske   DE 

03-11  Marian   Docent 

06-11  Bep   SR 

10-11  Lenie   GW 

13-11  Ger   SR 

13-11  Miny   VG 

14-11  Ineke  ZA 

14-11  Barbara   VG 

17-11  Agnes  SR 

18-11  Gerda   SR 

20-11  Rolien   GW+SR 

20-11  Lammy   GW 

21-11  Netty   GW+SR 

22-11  Wim   EL 

25-11  Anke  Docent 

30-11  Tilly   VvP 

30-11  Jeanne  VG 

 

 

 
 

 

 

  

DECEMBER 
 

01-12  Dinie   VG+GM 

03-12  Aafke   VvP 

04-12  Henny   VvP 

04-12  Jolanda   GW 

07-12  Cora   SR 

11-12  Joke   Docent 

14-12  Maritta   SR+GW 

15-12  Emmy   ZA+GW 

18-12  Willie   SR 

18-12  Driesje   GW 

21-12  Geertje   GW 

23-12  Gea   ZA 

23-12  Judith   VG 

26-12  Anneke   ZA 

28-12  Wil   ZA+VG+GM 

30-12  Berry   VG 

31-12  Ilja    TI  

 

 

 

   

JANUARI 
 

02-01  Milou   DE 

02-01  Jacoline   ZA 

04-01  Joanne   Docent 

04-01  Mieke   GW 

05-01  Yvonne   ZA+BM 

07-01  José   VG 

08-01  Rianne   BM 

11-01  Mira  Bovenb 

12-01  Fieke  Bovenb+EK 

13-01  Hetty   SR 

14-01  Thea   BM+GM 

18-01  Marianne                 VvP 

19-01  Madeleen                  DE 

21-01  Ria   GW+BM 

21-01  Leo   VvP 

22-01  Jaylinn Zoë                 Middenb  

24-01  Liesbeth   Bovenb 

26-01  Berta   ZA 

27-01  Netty   VvP 

28-01  Martin   VvP 

29-01  Els   VG 

29-01  Baukje  GM 

30-01  Corrie   BM 

31-01  Marit   Bovenb+EK 
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November/December 
 

Wat  : Proefles Zitdans o.l.v. Mascha 

            Kreugel 
Wanneer : donderdag 26 oktober 

Tijd  : 10.00-11.15 

Kosten  : geen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tijd  : 20.00 - 23.30 

 

 

 

 

 

Januari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld 

Alle tijden onder voorbehoud 
 

 

 

 

Agenda + Vooruitblik 
 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

Wat  : Voorstelling Landverhuizers 

  Dansensemble Phoenix en 

     Folklor Dansensemble Amersfoort 

Wanneer : zondag 5 november 

Waar  : Schouwburg Orpheus 

Tijd  : 15.00 

 

Wat   : Workshop Roemeens Anders  

    o.l.v. Dominike Karantzounis 

Wanneer : zondag 12 november 

Tijd  : 13.00 – 17.00 

Kosten  : €20,00 A.V.O. leden 

    €25,00 niet leden 

 

Wat  : A.V.O. Seniorenbal 

Wanneer : donderdag 16 november 

Tijd  : 14.00 – 17.00 

 

Wat  : A.V.O. Herfstbal met Orkest  

     Sultan 

Wanneer : zaterdag 18 november 

 

Wat  : Dansen onder de kerstboom 

    o.l.v. André van de Plas 

Wanneer : zondag 17 december 

Tijd  : 14.00 – 17.00 
 

 

 

Wat  : Nieuwjaarsconcert met Orkest 

            Zadar 
Wanneer : zondag 21 januari 

Tijd  : 15.00 – 16.30 

 

Wat  : Dansfit cursus 2  

    o.l.v. Jeanneke Bruning 
Wanneer : op de woensdagavonden van  

     17 januari t/m 28 maart  

    (niet op 28 februari) 

Tijd  : 19.30 – 20.30 

 

 

 

                                Zitdans 

 
 

Op donderdag 26 oktober a.s. kunnen jullie tijdens 

een gratis proefles kennis maken met zittend 

dansen. Zittend dansen is geschikt voor mensen 

waarvoor gewoon dansen te veel is geworden, 

maar ook voor mensen in revalidatie. Dans en 

muziek hebben een zeer positief effect op de 

lichamelijke- en geestelijke gezondheid, en geloof 

het of niet, zitdans kan zelfs een nieuwe uitdaging 

vormen! Ook het sociale aspect is duidelijker 

aanwezig, kortom, een gezellig uurtje, en we 

werken nog hard ook! Dus wees van harte welkom 

en weet je iemand in je omgeving die dit ook als 

muziek in de oren klinkt, neem haar/ hem vooral 

mee! De les begint om 10 uur. Wie weet tot dan? 
 

        Mascha Kreugel 
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Vooruitblik 

  

  

Roemeens Anders 

o.l.v. Dominike Karantzounis 

           

Dominike Karantzounis is een folkloredanser, 

docent en choreograaf. Op zeer jonge leeftijd 

kwam hij in aanraking met deze vorm van dansen 

toen hij begon met dansen bij kinderdansgroep 

Mali Igrači uit Amsterdam. Een passie was 

geboren. 

 

In 2001 studeerde Dominike af aan de Academie 

voor Folkloredans en Choreografie in Boekarest 

Roemenië (ACADEMIA DE DANSURI 

FOLCLORICE). Naast zijn studie Roemeense 

folkloredans in Roemenië heeft hij zich de 

afgelopen 20 jaar verder gespecialiseerd in een 

aantal andere traditionele dansstijlen, waaronder 

Ierse en Amerikaanse folkloredans. Ondertussen 

gaf hij zowel specialisatielessen als internationale 

folkloredanslessen. Daarnaast maakte hij voor 

verschillende groepen choreografieën. 

 

Theodor Vasilescu, Roemeens choreograaf, was 

zowel zijn mentor als inspiratiebron. Bij 

kinderdansgroep Mali Igrači maakte Theodor 

choreografieën en leerde Dominike de beginselen 

van het vak. Dit leidde tot de studie in Roemenië, 

waarbij Theodor niet alleen directeur was van de 

academie, maar ook meeging op studiereizen in de 

dorpen op zoek naar nieuw materiaal. 

 

De workshop op 12 maart in De Veste biedt een 

gevarieerd programma van dansen van 

minderheden uit Roemenië.  

Mis het niet en geef je op! 

 

http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=2584
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=2584
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Vooruitblik 

  
Goede doel 

Dansen onder de kerstboom 
 

Het goede doel wordt Serious Request! 
  

In de week voor Kerstmis haalt NPO 3FM samen 

met heel Nederland geld op om ouders en kinderen 

te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen 

familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. 

In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de 

Democratische Republiek Congo, maar ook na 

natuurrampen, zoals in Nepal, leven miljoenen 

kinderen noodgedwongen gescheiden van hun 

ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM 

Serious Request sporen Rode Kruis-hulpverleners 

vermiste kinderen op, herstellen het contact met hun 

familie en brengen hen weer thuis. 

Stille ramp 

Iedereen kent het gevoel van vroeger, toen je als 

klein jongetje of meisje een ouders kwijtraakte in de 

supermarkt. Dat gevoel is voor ieder kind hetzelfde, 

waar dan ook ter wereld. Maar wat nou als je je 

vader of moeder helemaal niet meer terugvindt? 

Wat nou als je in een ander land terechtkomt waar 

ze een andere taal spreken? Wat nou als je vijf jaar 

oud bent en er niemand is die voor je zorgt? 

Hoe groot is dit probleem? 

Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen mensen naar 

elkaar op zoek. Vooral in conflictgebieden zoals in 

Nigeria en Democratische Republiek Congo worden 

familieleden uit elkaar gedreven. Maar ook 

natuurrampen zorgen ervoor dat ouders en kinderen 

elkaar uit het oog verliezen. 

De impact voor kinderen 

Je kunt je voorstellen dat de impact voor kinderen 

erg groot is. Ze hebben geen eten, geen drinken, 

gaan niet naar school en staan er helemaal alleen 

voor. Doordat ze noodgedwongen op zoek moeten 

gaan naar werk, is de kans op misbruik, (seksueel) 

geweld en mensenhandel groot. 

Conflicten en rampen 

Gewapende conflicten veroorzaken veel 

vermissingen, maar ook natuurrampen zijn steeds 

vaker de boosdoener. Door extreme droogte, 

overstromingen, aardbevingen en tsunami’s slaan 

families op de vlucht. 

Wat doet het Rode Kruis? 

Als we in Nederland getroffen worden door een 

ramp, vinden we elkaar meestal snel terug. Maar in 

ontwikkelingslanden ligt dit anders. Het Rode Kruis 

ondersteunt wereldwijd het opsporen van vermiste 

familieleden en het herstellen van het contact. 
  

 

 

Nieuwjaarsconcert  

zondagmiddag 21 januari 
 

 
 

 

Op zondagmiddag 21 januari komt Balkanorkest 

ZADAR het jaarlijkse nieuwjaarsconcert bij 

Phoenix verzorgen. 

 

ZADAR is in de volksdanswereld van Nederland 

een begrip en heeft al veel concerten 

gegeven en volksdansbals begeleid. ZADAR 

neemt de luisteraar mee op een muzikale reis langs 

dorpen en steden. Ze bezingen het leven van de 

mensen, ze maken de muziek zoals die op 

boerenbruiloften, op terrassen en in kroegen wordt 

gespeeld. 

 

Het concert begint om 15.00 uur. Voor de pauze 

wordt er luistermuziek gespeeld, na de pauze 

speelt het orkest een dansprogramma waarbij de 

beentjes van de vloer kunnen. 

 

De entree is zoals gewoonlijk gratis en we hopen 

dat net zoals andere jaren veel leden dit concert 

komen bezoeken. Niet-leden zijn ook van harte 

welkom. 
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Kinderagenda 
 

November/December 
Wat  : Dans-Mix voor kinderen cursus 1 

    o.l.v. de kinderdansdocenten 

Wanneer : Woensdag 13 september t/m 22    

    november (niet op 18 oktober) 

Tijd  : Onderbouw (4-7 jr) 13.30 –14.15 

    Middenbouw (6–9 jr) 14.30 - 15.30 

    Bovenbouw (8–11 jr) 16.00 – 17.00 

Kosten  : Onderbouw: € 45,00 

    Midden- en bovenbouw: € 50,00 
 

Wat  : Dansen met Peuters (2 en 3 jaar) 

    Cursus 1, o.l.v. Anne Mulder 

Wanneer : Woensdag 13 september t/m 22 

    november (niet op 18 oktober) 

Tijd  : 8.45 – 9.30 

Kosten  : €45,00 
 

Wat  : Sinterklaasmiddag 

Wanneer : Woensdag 29 november 
 

Wat  : Dansen onder de Kerstboom 

    o.l.v. André van de Plas 
Wanneer : Zondag 17 december  

Tijd  : 14.00 – 17.00 
 

Wat  : Kerstvakantie 

Wanneer : 23 december  t/m 7 januari  

              

 
 

 

 

 

 

 

              

Feestje! 
 

Op woensdag middag 29 november vieren wij het 
sinterklaasfeest bij Phoenix!  

Voor de onderbouw en middenbouw is het 
feest van 14:00-15:00 uur. Als je zin hebt om je je 
te verkleden als een mooie Sint of eigenwijze piet 

mag dat natuurlijk! De bovenbouw en tieners 
vieren Sinterklaas op hun eigen lestijd. 
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Dit zijn wij!  de EK… 
 

 
 

                                                                 ….. met hun dansjuffen Cynthia en Lisette 

Volgende keer in Dit zijn wij: de Tieners 

 

 

           

                  



   

10 

Bericht van LombokCare 
het goede doel van vorig jaar 

 

 

 

 
 

Terugblik 
 
 

 

 

 

Phoenix kreeg een mail van LombokCare met uitleg 

over de besteding van het tijdens Dansen onder de 

Kerstboom bijeengebrachte bedrag. Ongeveer 2/3 

deel ervan is inmiddels besteed: 

“We hebben het bedrag o.a. besteed aan de volgende 

kostenposten: 

a. Aankoop van materialen voor de Life Skills /  

                                                       creatieve lessen 

b. Aankoop van skim- en formule melk voor het  

                                               nutritieprogramma.* 

c. Aankoop van andere materialen (ballen voor in     

    ballenbad, mini-voetbalgoals en een rolstoel voor  

    een van LombokCare’s ‘oudere kinderen’, Siti  

                                                                   (29 jaar) 

d. Kosten voor deelname aan training/seminar voor  

    onze fysiotherapeuten, leraren en een logopedist. 

     

* Wat betreft het nutritieprogramma: 

Dit programma is voor kinderen van LombokCare 

met een gewicht zwaar onder de Indonesische 

standaardgrens. We hebben van februari t/m mei 3 

studenten van de opleiding verpleegkunde hier 

gehad, die zich verdiept hebben in de nutritie/ 

gewicht/lengtes van de kinderen. Uit hun onderzoek 

is gebleken dat zo’n 95% van de kinderen op 

LombokCare een te laag gewicht heeft. Voor een 

groot deel is dit probleem te wijten aan de beperking 

van het kind maar natuurlijk ook door de lage 

economische klassen waaruit onze kinderen komen. 

Op dit moment hebben we pas voor 6 kinderen  

extra melk kunnen kopen. We willen ons graag 

richten op extra nutritie voor onze kinderen in de 

aankomende maanden.” 
 
 

                 
 

 

 

Tafelverkoop Li-Atelier 
 

Het begint al een klein beetje een gewoonte te 

worden: zo eind oktober, begin november verkoop 

ik op wat tafels bij verschillende groepen van 

Phoenix in de kleine zaal zelfgemaakte en 

gedecoreerde spulletjes en potjes jam.  

 

De opbrengst van die  tafelverkopen is bestemd 

voor wat kleinschalige, goede doelen. In 2016 

kreeg Cat Shelter Limburg een donatie voor de 

opvang van kittens en hun moeder. Rhythm for 

Revaval kreeg een donatie om een jongere in 

Burundi een opleiding te geven tot tambourinaire 

en huisdieropvang GGnet Apeldoorn kreeg een 

nieuwe klimpaal en hondenmanden en – dekens. 

En het Goede Doel van Dansen onder de 

Kerstboom kreeg de gehele opbrengst van die 

zondagmiddag. 

 

Dit jaar zijn er meer op leuke, kleine cadeautjes 

voor kleine en grotere kinderen, die ik een 

Li-Atelier touch meegaf. Dus als je met de 

feestdagen nog wat presentjes wilt kopen, kan je 

bij de tafelverkoop misschien goed terecht:).  

Daarnaast mag ik dit jaar de hele opbrengst van de 

jamverkoop besteden aan het Goede Doel van 

Dansen onder de Kerstboom! 

 

Bij voldoende belangstelling geef ik een 

workshop 3Dverf van Diams, waarmee men het 

eigen waterflesje kan decoreren of een simpele 

agenda een eigen gezicht 2018 kan geven. Ook 

hiervan gaat een deel van de opbrengst naar het 

Goede Doel van Dansen onder de Kerstboom.  

Wat het Goede Doel bij Dansen onder de 

kerstboom gaat worden, ligt nog in de schoot der 

toekomst verborgen. Maar welk doel het ook mag 

worden, wij van Phoenix zetten er als vanouds de 

schouders onder en de voetjes van de vloer, om 

ergens anders, waar het broodnodig is, wat moeite 

en leed te verlichten. En ik wil op die manier mijn 

steentje bijdragen…. 

 

         Lia van der Waarde-Buning 
         zang dimo 

 
 

Nawoord Redactie: Het goede doel is inmiddels 

bekend! Zie pagina 7. 
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Terugblik 

 

 

  

 

    

 

 

Uitje van de 

donderdagmiddaggroep 
 

 
 

 

De laatste donderdag voor de vakantie was het 

verrassingsuitje van de seniorengroep van Phoenix 

Allemaal zenuwachtig. Wij vertrokken met auto’s 

en een goede routebeschrijving naar het Smallert te 

Emst. Niet om te vissen maar wel iets maken met 

een touwtje 

                  K A A R S E N  M A K E N . 

22 keer soppen in een wasbad en de kaars is klaar 

en 27 keer kwebbelen voor de gezelligheid. Het 

was een hele leuke middag, heel leuk bedacht. 

Complimenten dames. 

Na de High Tea dik, rond en voldaan weer naar 

huis. Het was een gezellige en saamhorige 

afsluiting. 

 

           Nettie Smit 

     
 

 

                    

Open middag in De Veste 
 

Op zondag 27 augustus was er een open middag 

in De Veste, waar Phoenix, Dans&Zo en 

Mousiké aan deelnamen. 

 

 
 

 
 

 

           
Korendag Vaassen 16 juni 2017 
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Van het Dansensemble  

 

Hallo allemaal!  
 

Het Dansensemble is natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen voor vertrek met onze komende 

voorstelling: Landverhuizers. Er is veel nieuw in deze voorstelling, maar er komen ook enkele 

herkenbare choreografieën in voor, mocht u een beetje bekend zijn met ons repertoire. 
 

In september hebben we nog een extra weekend gerepeteerd samen met het FDA om de choreografieën 

goed in de benen te krijgen. Op zondag 1 oktober hebben we een try-out voorstelling met alles erop en 

eraan gegeven in het dorpshuis van Badhoevedorp. Op wat kleine mankementjes na (Iers ontbrak, een 

botsing hier en daar, een Phoenixer, niet al te groot en mannelijk, die vooraan 12 maten zijn passen 

mist en stilstaat – raad wie zou dat zijn? Ik niet…) ging de voorstelling eigenlijk heel goed.  
 

De laatste paar weken voor de eerste echte voorstelling in Rosmalen op 28 oktober zal het nog even 

hard werken zijn om het nieuwe Iers goed in de benen te krijgen en alles netjes af te werken. De 

puntjes op de i zullen we maar zeggen. Dus komt dat zien! Op 5 november vertrekken we vanuit 

Apeldoorn in Schouwburg Orpheus. De voorstelling in Amersfoort is al uitverkocht, dat vinden wij 

geweldig, maar helaas kunt u daar niet meer komen kijken. 
 

In de schaduw van de voorbereidingen zijn er  

ook nog andere dingen gaande bij het  

Dansensemble. Zo hebben we nog een  

voorstelling gegeven tijdens Festival Mondial  

(begin september) op een te klein podium.  

Ook een (niet echt) leuke uitdaging.  

Verder hebben we een leuke aanvraag binnen  

voor een Festival in (bijna) Zuid-Frankrijk.  

Dus daar kunnen we na de voorstelling  

hopelijk warm voor lopen. 
 

Groetjes en hopelijk tot bij  

een van onze voorstellingen! 

 

           

Floris 

                Festival Mondial, Oranjepark 
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Phoenix Vocaal in Hongarije  

 

Op zaterdag 27 mei 2017 vertrok Phoenix Vocaal naar Hongarije (Tiszakécske), 18 vocaaltjes en 5 mannen. De 

spanning voelde als een schoolreisje. Laat ik nou net die dag jarig zijn. Ik zag wel wat er kwam. Bij de Veste 

werd ik al toegezongen door Iona terwijl ze speelde op haar tamboerijn. Door Marian G. kreeg ik een rozet op 

gespeld, braaf de hele dag opgehouden. Stipt op tijd de bus in met in onze handen een rolletje mentos, gekregen 

van het bestuur van Phoenix. Daar gingen we, uitgezwaaid door geliefden en belangstellenden. De stemming zat 

er al goed in, er werd voor mij gezongen en er ging iets lekkers voor ieder door de bus. De chauffeur bracht ons 

via een andere route dan normaal naar Schiphol en netjes op tijd. Daar aangekomen kreeg de chauffeur toch 

haast, want zijn vrouw stond op het punt van bevallen. Wij zullen nooit weten wat het geworden is. Maar wij als 

vrouwen hebben hem alle sterkte gewenst die er maar is. Eenmaal ingecheckt (ging lekker vlotjes) konden we 

door naar de douane. Mopper de mopper want dat duurde best lang. Strengere regels etc. Maar veiligheid boven 

alles. Tijd vloog voorbij tot aan het boarden. We werden naar een gate gestuurd waar het bloedjewarm was. 

Maar we lieten ons niet kennen en hadden ons eerste optreden te pakken. Het hele repertoire kwam eruit. 

Medereizigers tot tranen geroerd of ze zongen mee. WAUW. De vlucht verliep gezellig met hier en daar wat 

turbulentie. De captain kwam mij nog even feliciteren en er werd weer voor mij gezongen. Toen we geland 

waren in Boedapest en buiten wachtten op ons vervoer maar weer gezongen. Een mooi tijdverdrijf  tot de bus 

kwam. Een warm welkom door Edina en Tomi, zij waren de hele week onze gidsen/gastvrouw en gastheer. 

Edina had ook nog aan de inwendige mens gedacht en er waren heerlijke hartige en zoete broodjes en koekjes.  
 

Aangekomen in Tiszakécske bij het Lubeckhuis allemaal vermoeid. Maar wat een mooi onderkomen. Edina had 

heerlijke gevulde paprika’s klaarstaan. De kamer verdeling verliep soepeltjes. Al zijn er altijd weer wat die de 

boel moeten verbouwen omdat ze zo nodig bij elkaar willen slapen. Ik behoorde daar ook toe. Samen met 

Marike en Wobby. Gezellig.  Bed aan de kant, matras ergens anders vandaan geplukt. En hoppa. Maar ja er was 

er nog steeds één jarig.  En daar moest op gedronken worden. Na alle felicitaties en een stapel kadootjes in 

ontvangst te hebben genomen zijn we gaan slapen. Uhh slapen? Gelukkig hadden mijn slaapgenootjes dopjes 

mee.  Maar die werden pas ingedaan als we echt gingen slapen, dus offline waren. Dit duurde soms nogal lang. 

De buren vroegen zich af waarom wij toch iedere avond de slappe lach hadden. Tja, dat is ons geheimpje.  

Het ontbijt werd elke ochtend verzorgd door Christiaan, een zeer vriendelijke man die ook een beetje 

Nederlands/Duits sprak. Altijd vriendelijk lachend. Iedere ochtend broodjes met iets warms van worst (ff 

doorbijten), ei, groente en rauwkost. Ook de lunchpakketjes maakte hij voor ons. Er werd ons vriendelijk 

verzocht om te helpen met de afwas maar daar wilde Christiaan niets van weten. Natuurlijk gingen we in de 

nachtelijke uurtjes onze vaat wel zelf afwassen. Als theedoek hadden we een groot tafellaken, hahahaha. 

Christiaan zei toen we weg gingen: “Als iedere groep die hier komt zo gezellig was als jullie?” Zegt genoeg. 

De hele week hadden we een bus en auto (van Edina) tot onze beschikking, supergezellig.  Er werd gewisseld 

van plaats zowel in de bus als de in auto, zodat iedereen elkaar sprak. Zo hoor je nog eens wat. De chauffeurs 

hadden een heel kluif aan ons want ja, we wilden wel converseren met hen. Bijvoorbeeld hoe oud ze waren, 

getrouwd, of ze kids hadden. Gaven ze niet prijs. We gingen liedjes voor ze zingen en dan moesten ze raden uit 

welk land het kwam. Bij Durme ging de chauffeur zachter rijden, oeps hij valt toch niet in slaap. Dan maar iets 

pittigers om hem wakker te houden. Zo hebben we op één van onze terugreizen het hele repertoire van A tot Z 

doorgezongen. En dat allemaal uit het hoofd. Af en toe moesten we graven in onze hersenpannen maar toch… 

knap al zeg ik het zelf. Wat we hebben gezien staat in ons blog te lezen, maar toch een korte terugblik. 
 

We hebben natuurlijk contact gehad met koren. Ze waren zeer onder de indruk van ons. Tijdens één van onze 

zanglessen (ja bijna elke dag) van Edina gaf zij al aan dat het voor sommige mensen wel eens heftig zou 

worden. Inderdaad met Erdeu mellet en Tabornutzel zag je de ontroering. Tranen, extra lang applaus. Het deed 

mij goed om te zien dat wij het overgebracht hadden want je moet altijd maar afwachten of de uitspraak, de 

emotie binnen komt. Jammer dat er weinig tot geen koren in kostuums waren. Maar die kwamen we wel weer 

tegen in de musea. Dus hadden we toch een indruk. Grappige anekdote: in één van de musea moesten we heel 

bijzondere sloffen aan, fleece-achtige dingen. Een heel gedoe om ze te strikken. Er werd al geroepen dat wij de 

vloer moesten polijsten. Ook zijn we naar een batikfabriekje geweest. Een oude man van 90 jaar die nog werkte. 

Met passie vertelde hij over zijn werk en met tranen in zijn ogen vertelde hij dat er geen opvolger is. Zijn 

schoonzoon zou het overnemen maar was 3 jaar geleden overleden. Ook hadden hij en zijn vrouw een winkeltje 

waar je stof kon kopen die ze zelf gebatikt hadden. Ze hebben goede zaken gedaan deze week. Er zijn vocaaltjes 

die er meerdere keren zijn geweest om stof te kopen. Jacques fungeerde als chauffeur. Ik heb een mooie 

herinnering stiekem en onbewust mee genomen. Een afdruk van batikfiguren op mijn broek. Ik denk omdat er 

veel makke schapen in een hok gaan ik ergens tegen aan ben gaan staan. Tja dat gaat er echt niet uit in de was.  
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      bedankje bij de kooravond in Tiszakécske 

 

 

 

Phoenix Vocaal in Hongarije - vervolg 

 

 

Bloemenmagazijn “MARGRIET” 
Schubertlaan 20 

7333 CV Apeldoorn 

                              
 

AL 43 JAAR GOED IN BLOEMEN, 

PLANTEN, BLOEMWERKEN 

EN VEEL MEER !! 
 

Tel. 055-5332655 

Fax 055-5428783 
 

 

e-mail: margrietbloemen@vbw-groenplein.nl 

www.flowerserviceapeldoorn.com 

 

 

Het pottenbakmuseum was speciaal op zondag voor ons opengegaan. Prachtige dingen gezien, het gebouw 

op zichzelf al was een plaatje. Demonstratie gezien van het met de hand beschilderen van borden. Wat een 

klus. Uiteraard werden daar ook goede zaken gedaan. Al was het even lastig met wisselgeld. J.W. had voor 

ons geld ‘ingeslagen’, dus we kwamen allemaal met groot geld. Bij een ander museum met prachtige 

muurschilderingen stonden ons 2 Hongaarse jongeren op te wachten in folklorekledij, ze hebben voor ons 

nog een klein optreden gedaan. Daar zaten ook een paar oudere vrouwen te naaien. Ze maakten tafellakens, 

kleding etc. in Hongaarse stijl. Het leek op kantklossen maar dan met de naaimachine, wat een vak apart.  

Tja en natuurlijk een stadswandeling in Szeged waar een meisje van 14 ons rondleidde onder toeziend oog 

van haar vader. Ze deed het voor het eerst, wilde haar Engels verbeteren. Ze was best nerveus en met een  

boekje in de aanslag ging ze op pad. Maar dat ging na een half uurtje over en ze wist ons te boeien met haar 

verhaal. Jan Willem ontpopte zich deze week als tolk. Hij vertaalde de hele week onze gidsen en vertelde 

stiekem volgens mij meer dan wat er door de gids werd gezegd.   

Ik mag natuurlijk de poesta niet vergeten. Met paard en wagen over de poesta, de herder stond ons op te 

wachten met verschillende soorten fluiten. Daar ook weer gezongen en weer die ontroering en verbazing van 

de herder. Dat die buitenlanders dat toch maar mooi even doen. J.W. heeft nog een poging gedaan om de 

zweep net zo hard te laten knallen als de herder, maar gaf het gauw op. Een kunst op zichzelf. De 

paardenshow was kort maar krachtig. Een ruiter die op twee paarden balanceert en ook nog 3 andere paarden 

aanstuurt. Knal staaltje werk, maar dat ze de paarden kunstjes aanleren, daar zie ik het nut niet van in.  

Donderdagmiddag hadden we vrij en gingen we relaxen in een thermaal bad. Heerlijk, vooral als je ligt te 

dobberen en er iemand is die je voorzichtig aan je tenen door het bad loodst. Na het eten rozig naar je kamer, 

maar ja geen afscheidsfeestje (vrijdagavond) zonder lied van eigen bodem voor Marian en J.W. De rozigheid 

ging al gauw over in adrenaline en veel gelach en gegiechel. Marian kwam op het geluid af, net nu we haar er 

echt even niet bij wilden hebben. Ging ze ook nog een erg génante foto maken. Wist ze niet hoe deze te 

verwijderen. O maar dat kunnen wij wel riepen we in koor, gewoon camera uit het raam kieperen. Geen goed 

plan en weg was ze. De volgende middag het lied op een terras uitgewerkt. Ja er werd niet alleen maar feest 

gevierd. Verder hebben we nog heerlijk gegeten in restaurants. Vis, vlees, alles gepaneerd. Voor de 

vegetariërs onder ons veel groente deze week. Volgens mij kennen ze dit begrip niet zo goed. Rijkelijk 

vloeide de wijnen die heerlijk smaakten. En laten we vooral de palinka niet vergeten. Wat een goedje, maar 

te doen. We zijn zelfs in een palinka-museum geweest. Wat een grappig mannetje. Bij aankomst begon hij 

spontaan te zingen: ”ik heb een potje met vet”. Hij had ooit in Holland gewoond en dit was hem bijgebleven.  

 

 

 

 

 

 

mailto:margrietbloemen@vbw-groenplein.nl
http://www.flowerserviceapeldoorn.com/


   

15 

 
 

Phoenix Vocaal in Hongarije - vervolg  

De vrijdagavond was onze laatste avond, er was een lied gemaakt voor Edina (Tilly en Marian). Tot tranen 

geroerd (en Edina niet alleen) door het lied en de cadeaus die ze in ontvangst mocht nemen zong zij ook nog 

voor ons samen met het orkest, wat een stem. Op de terug weg mocht ik met mijn slapies ook een keertje in de 

auto. “Gaat nooit passen”,  riep een van de mannen. Haha moet je opletten. We hebben nog nooit zo klem 

gezeten er kon ons niets gebeuren.  

Tja en dan komt er een dag van afscheid nemen. Na het ontbijt afscheid nemen van Christiaan, die blij was met 

de kadoos. Onze kamers opruimen, matras op zijn kant bij de buren voor de deur geparkeerd, beddengoed en 

handdoeken naar beneden brengen. Ook daar vlogen ons de complimenten om de oren, dit hadden ze nog nooit 

mee gemaakt dat de gasten hun spullen naar beneden brachten. Na nog een groepsfoto gemaakt te hebben op 

naar het vliegveld. Onderweg nog in en door het mooie Boedapest gereden en uiteindelijk bij een kasteel 

werden we nog een paar uur uit de bus gezet. Hier vielen we met de neus in de boter, een of ander feest waar 

muziek was en gedanst werd in folklore kledij. Super afsluiting. Op het vliegveld waren Edina en Tomi om ons 

uit te zwaaien. Na veel geknuffel namen we afscheid. Koffers inchecken en naar de gate.  Oh wat hadden we 

trek in een vette hap, gelukkig was er een snackcounter. De laatste HUFs opmaken.  

Ik word altijd een beetje melancholisch na zo’n mooie week. Maar ja, aan alles komt een eind. Op de terugreis 

hadden we weer een jarige. John was om 00.00 uur jarig en ja dat gingen we halen in de bus. Natuurlijk John 

ook toegezongen en bij de Veste waren er voor hem ook cadeautjes. In de Veste stonden onze geliefden ons op 

te wachten en na een (afscheids)knuffelsessie toch wel vermoeid allemoal naar huus. Meiden en jongens het 

was weer een geweldige week, ik heb genoten.  

          Marjanne Oleman 

 

Opmerking redactie:  

In verband met ruimtegebrek zijn er ook nog enkele foto’s van de reis van Phoenix Vocaal te bekijken  

op pagina 3 van deze kwibus! 
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Landenwoordzoeker  

 

SLUITINGSDATUM KOPIJ WINTERKWIBUS:  15 DECEMBER 2017 

 

M  P  T  U  R  K  I  J  E  I  V  A  D  L  O  M  

E  I  L  O  G  N  O  M  P  O  R  T  U  G  A  L  

X  H  N  R  O  E  M  E  N  I  E  R  L  A  N  D  

I  H  E  D  O  D  N  A  L  S  T  I  U  D  E  N  

C  O  G  I  I  E  I  H  C  E  J  S  T  X  D  A  

O  N  E  K  R  A  M  E  N  E  D  E  W
  

Z  N  S  

S  G  W
  

T  A  P  O  L  E  N  D  E  N  Z  I  I  

L  A  R  N  G  Z  D  N  A  L  T  O  H  C  S  O  

O  R  O  T  D  N  A  L  R  E  D  E  N  R  C  O  

V  I  O  F  R  A  N  K  R  I  J  K  A  I  E  I  

E  J  N  E  M  E  J  N  H  T  E  E  R  K  E  R  

N  E  J  I  K  A  W
  

O  L  S  L  O  R  N  A  T  

I  I  O  E  Z  B  E  K  I  S  T  A  N  I  H  C  

E  J  I  R  A  G  L  U  B  R  I  A  O  N  A  A  

L  R  U  S  L  A  N  D  O  N  E  J  N  A  P  S  

G  E  O  R  G  I  E  P  E  N  G  E  L  A  N  D  

 

 
 

 

 
 

 

Deze 34 landen zitten in de 

puzzel verstopt:  
 

Bulgarije, China, Denemarken, 

Duitsland, Engeland, Frankrijk, 

Georgië, Griekenland, Hongarije, 

Ierland, India, Israël, Jemen, 

Kazakhstan, Macedonië, Mexico, 

Moldavië, Mongolië, Nederland, 

Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, 

Polen, PortoRico, Portugal, Roemenië, 

Rusland, Schotland, Slovenië, 

Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, 

Zweden. 

 

Heb je ze allemaal gevonden, dan 

blijven er nog letters over. Deze 

vormen samen een zin! 

Mail je oplossing uiterlijk op 24 

november aan kwibus@phoenix-

apeldoorn.nl of stop deze in een 

dubbelgevouwen briefje in de 

rode Kwibus-bus in gang van de 

Veste. Onder de goede inzenders 

wordt een leuke attentie verloot! 


