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 Phoenix draagt steentje bij 
 

 
 

Laatste nieuws: 

Er is met ‘Phoenix onder de Kerstboom’ in totaal € 1.794,42 

opgehaald voor Serious Request. In dit bedrag zit begrepen het 

entreegeld, de schenking van Stichting de Veste, de acties die zijn 

ondernomen door Lia v.d. Waarde en Lucie v.d. Pols en de 

goede-doelentafel. 
 

Op 20 december zijn we met alle Phoenixers, die meewilden en 

meekonden, het bedrag wezen aanbieden op het Marktplein bij 

het Glazen Huis. Met de opbrengst van 3FM Serious Request 

2017 in Apeldoorn sporen Rode Kruis-hulpverleners in 

conflictgebieden vermist geraakte kinderen op, herstellen ze het 

contact met hun  

familie en brengen  

ze hen weer thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                       

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.       

 

           

 

 

 
    

 
 

      

   
  

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       De envelop met  

       onze bijdrage 

       glijdt het Glazen  

       Huis in….      
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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 

14.30 – 15.15 uur Onderbouw Anne Mulder       voor kinderdans-     
14.30 – 15.30 uur Middenbouw Joanne van ’t Hof       leiding, zie het       

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

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 
Website      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 
Kinderdansleiding    kinderdans@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, 
 

Mede namens Nel en Wendy  

wens ik jullie een heel goed 

Nieuwjaar toe! Met weinig dalen 

en veel hoogtepunten.  
 

Wat Phoenix betreft, hebben we 

net een paar geweldig leuke 

hoogtepunten achter de rug, zoals 

de prachtige voorstelling 

Landverhuizers van het 

Dansensemble en het FDA! Voor 

deze Winterkwibus hadden we 

weer zoveel kopij, dat we er 

behalve het verslag op pagina 13 

niet eens meer foto’s van konden 

plaatsen. Hopelijk komen die nog 

op de Phoenix-website, zodat we 

volop kunnen nagenieten ervan. 
 

Ook het aanbieden van het bedrag 

van ‘Phoenix onder de 

Kerstboom’ bij het Glazen huis 

was zo’n leuk hoogtepunt.  
 

In deze kwibus zul je zien dat er 

alweer een nieuw hoogtepunt in 

aantocht is: het 30-jarig 

jubileumfeest van het A.V.O. Zet 

de datum van 17 maart maar vast 

in de agenda, want het 

programma is veelbelovend! 
 

De redactiekolom is snel vol, dus 

de rest moet je zelf al lezend maar 

ontdekken. Veel plezier met deze 

kwibus gewenst! 

   Elly 

 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 

 

Dansensemble 

Kinderdansleiding 

Martha Brinkhoff 

Marga Heijnen 

Margreet Huizer 

Bart van Uitert 

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 
 

Stefanie Vons-Roskam 

Dini Everhardus 

 

  

   

 
 

Kinderen 
 

 

Stefania ten Ham 

 
 
 

 

mailto:info@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:leden@phoenix-apeldoorn.nl
http://www.phoenix-apeldoorn.nl/
mailto:info@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:cursus@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:demo@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:leden@phoenix-apeldoorn.nl
http://www.deveste-apeldoorn.nl/
mailto:leden@phoenix-apeldoorn.nl
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Van de Bestuurstafel 
Beste allemaal, 

 

Ook deze keer neem ik het stukje ‘Van de Bestuurstafel’ voor mijn rekening,  

want ik ben iets vergeten te vermelden in de vorige editie. Het schaamrood staat 

op mijn kaken! Margreet is namelijk gestopt met het geven van dansles aan onze 

kleutergroep. Vele jaren (Hoeveel precies? 30 jaar? Of meer?) heeft Margreet  

vele kleuters zien komen en gaan. Ze zijn gelukkig niet allemaal gegaan, want  

nu nog steeds dansen er een aantal bij Phoenix. Zij zijn als kleuter aangestoken  

met het ‘dansvirus’ door het enthousiasme van Margreet. Namens het bestuur  

en ik ook namens alle (oud-)kleuters zeg ik vanuit het diepst van mijn hart: 

  

Margreet, hartelijk bedankt voor de vele jaren kleuterdans!  
 

Maar als je nu denkt dat Margreet de kindergroepen achter zich heeft gelaten heb je het mis. Iedere 

vergadering vertelt ze hoe het gaat met de kindergroepen en wat de plannen zijn. Zo blijven wij als 

bestuur goed op de hoogte. De groepen onderbouw en middenbouw gaan vanaf 10 januari op hetzelfde 

tijdstip starten met dansen. De grootste groep mag in de grote zaal en de andere in de kleine zaal. Het 

grote voordeel hiervan is dat als er niet voldoende kinderen zijn om twee groepen te laten dansen, we 

de groepen samen kunnen voegen. En hoe we de kindergroepen vanaf volgend jaar gaan invullen 

vertellen wij graag tijdens de ALV. 

 

Heb je de datum van deze ALV al genoteerd in je nieuwe agenda? Anders gelijk doen: Woensdag 7 

februari om 20.00 uur. Er staan een aantal punten op de agenda die je niet wilt missen. Dus allemaal 

komen. We hebben Els van den Heuvel bereid gevonden om deze vergadering nog een keer voor te 

zitten. Fijn dat ze dat wil doen. Helaas heeft zich tot op heden geen kandidaat-voorzitter gemeld. Als 

bestuur missen we de voorzitter heel erg. De taken worden zo goed en kwaad als het gaat door ons  

overgenomen. Maar we merken dat het  begint te wringen. Dus beste leden, wie gaat deze uitdaging 

aan? Het is heel leerzaam om bestuurswerk te doen, het staat mooi op je CV en het is vooral heel leuk. 

We zijn een gezellig team, overleggen maar één keer per maand en het is echt niet zo moeilijk en 

zwaar als je misschien wel denkt. Dus grijp deze kans! Als je wilt weten wat het inhoudt, spreek één 

van ons aan. Of stuur een app of een mail en we nemen graag contact met je op.  

 

In deze Kwibus vind je terugblikken op de activiteiten van de afgelopen periode. Zo waren er heel wat 

hoogtepunten: Landverhuizers, een optreden op woensdagmiddag ter afsluiting van de kindercursus, 

Phoenix onder de Kerstboom en het aanbieden van het mooie bedrag van € 1.794,42 aan Serious 

Request.  

 

En als je je agenda hebt gepakt om de datum van de ALV te noteren, zet er dan gelijk de datum in van 

het nieuwjaarsconcert, het jubileum van het A.V.O. en de cursussen/workshops (zie de agenda in deze 

Kwibus of website). Wil je deelnemen aan deze laatstgenoemde activiteiten, meld je dan ook direct 

aan. We zien je graag op één of meerdere van deze activiteiten. 

 

Heb je de advertenties al gezien van Phoenix op Facebook? Liken en delen zou heel fijn zijn. En 

bezoek regelmatig onze website zodat we hoger in de zoekmachines komt te staan. Zo maken we met 

elkaar Phoenix zichtbaarder en kun jij je steentje bijdragen aan de PR van onze vereniging.   

 

Een heel goed 2018 toegewenst.  

Namens het bestuur, 

        Lizzy Preisser,   penningmeester 
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Verjaardagskalender 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FEBRUARI 

 

03-02 Milou   TI 

04-02 Marjo   GW+SR 

04-02 Mascha   VG 

07-02 Jetty   GW 

07-02 Nel   VG+GM 

09-02 Dini  SR 

09-02 Elly   VG 

10-02 Februtine  EL 

11-02 Marianne  GM 

12-02 Ada   VG 

15-02 Yvonne   ZA 

18-02 Tessa  DE 

21-02 Tilly   ZA 

22-02 Lia   ZA 

23-02 Lidwien  ZA 

25-02 Tony   BM 

26-02 Annemarie  ZA 

 

 

 

   

MAART 

 

01-03 Ingrid   GM 

01-03 Silke   Bovenb+EK 

03-03 Hennie  GW 

04-03 Joke   ZA 

06-03 Herma   ZA 

08-03 Annie   SR 

08-03 Cora   GW 

08-03 Johanna   SR 

08-03 Tineke  ZA 

10-03 Henk   BL 

10-03 Joos   EL 

12-03 Fenne  Onderb 

14-03 Joke   ZA 

14-03 Jenany  Bovenb+EK 

16-03 Ineke   VvP 

16-03 Leni   BM 

20-03 Liesbeth  GW 

20-03 Joris   DE 

20-03 Lenny   SR 

21-03 Esmee   Bovenb+EK 

22-03 Ria   GW 

29-03 Susan   SR 

31-03 Helma   VG 
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Agenda + Vooruitblik 
 

 
Januari 

Wat  : Start Dansfit o.l.v. Jeanneke  

     Bruning (10x) 
Wanneer : Woensdag 17 januari t/m 28 maart 

    (m.u.v. 28 februari) 

Tijd  : 19.30 – 20.30 

Kosten  : €50,00 en voor leden €45,00 

Opgave           : www.phoenix-apeldoorn.nl 

   

Wat  : Cursus Zitdans o.l.v. Mascha  

     Kreugel (6x) 

Wanneer : Donderdag 18 januari, 1 en 15  

    februari en 1, 15 en 29 maart 

Tijd     : 10.00 – 11.15 

Kosten  :  €20,00 en voor leden €16,00  

Opgave           : www.phoenix-apeldoorn.nl 

 

Wat                 : Nieuwjaarsconcert met orkest  

      Zadar 
Wanneer         : 21 januari 

Tijd                 : 15.00- 16.30 

Kosten  : Gratis 

 
Februari 

Wat  : Algemene LedenVergadering  

Wanneer         : Woensdag 7 februari 

Tijd  : 20.00 – 22.00 

 

Wat                : Voorjaarsvakantie 

Wanneer        : 24 februari t/m 4 maart 

 

Wat                 : Vakantie-instuif 

Wanneer         : 28 februari 

Tijd                 :   9.45 - 11.15  o.l.v. Joke Langen 

                          20.00 - 22.30  o.l.v. Margreet Huizer 

 

Maart 

Wat  : AVO- Jubileum 

Wanneer : Zaterdag 17 maart 

Tijd  : 14.00 – 22.30 

Kosten  : Onderdeel €5,00, hele dag €10,00 

 

April 

Wat                 : AVO-workshop Albanese dans  

       o.l.v. Sibylle Helmer 

Wanneer         : Zondag 15 april 

Tijd                 : 13.00 - 17.00 

Kosten            : €25,00 en voor AVO-leden €20,00   

Opgave           : www.phoenix-apeldoorn.nl 

 

 

Nieuwjaarsconcert 

21 januari 

15.00 uur 

 
 

Het wordt een muzikaal en gezellig begin van 

2018 met Balkanorkest Zadar!  

Voor de pauze worden we meegenomen op een 

muzikale reis door verschillende Balkanlanden.  

Na de pauze speelt Zadar een dansprogramma, 

waarbij de beentjes van de vloer kunnen!  

Kom allemaal en  

neem familie en vrienden mee! 

 

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 

 

 

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

  Cursus DansFit 
 

Dansfit is, zoals de naam al aangeeft, een cursus 

waarin we al dansend ook bezig zijn met zaken 

als conditie, spierkracht, souplesse en 

coördinatie. De les begint met een warming up, 

daarna volgt een gedeelte waarin de nadruk 

meer ligt op conditie verhogen. De muziek is 

daar dan ook helemaal op afgestemd. Daarna 

komen ook de buik-, rug- en armspieren aan 

bod. Ook wordt er iedere les een (gedeelte van) 

een dans of combinatie aangeleerd. Dit is de ene 

keer een snelle dans, dan weer een dans waar het 

accent ligt op de coördinatie of juist het mooi 

verbinden van alle passen. De lessen worden 

afgesloten met een gedeelte waarbij alle spieren 

gerekt worden 

 

Het dansmateriaal bestaat niet alleen uit 

volksdanspassen. Ik maak ook gebruik van 

dansmateriaal wat voortkomt uit jazz en modern 

balIet. De danscombinaties zijn bijna allemaal 

door mijzelf samengesteld. De spierversterkende 

oefeningen komen vanuit de sportwereld. 

Natuurlijk doen we deze wel op muziek. De 

oefeningen en combinaties komen ook vaker 

terug, waardoor je ze steeds beter onder de knie 

krijgt of zelfs kunt merken, dat ze je steeds 

makkelijker afgaan. 

 

Iedereen kan meedoen, onafhankelijk van 

leeftijd, conditie of dansniveau. Het gaat er 

vooral om dat je het leuk vindt om op muziek 

bezig te zijn met dansen en je lijf. Gegarandeerd 

dat je na een uur voelt dat je intensief bezig 

geweest bent. 

 

Dansfit start op woensdag 17 januari om 19.30 

uur. 

         Jeanneke 

 

 

    Workshop Albanese Dans 

Zondag 15 april  

o.l.v. Sibylle Helmer 

 

 

 

Sibylle Helmer heeft lang geleden haar hart 

verpand aan de Albanese muziek en dans, vanaf 

het moment dat een van de eerste Albanese 

docenten, Emin Islami, dankzij Martin Ihns in 

Nederland kwam.  

In 2010 is zij voor het eerst in Albanië geweest en 

dat beviel haar zo goed dat ze besloot om zich 

verder te gaan verdiepen in de Albanese dans en 

cultuur. Vanaf 2015 is dat er echt van gekomen en 

sindsdien is ze vier keer in Albanië geweest voor 

de dans, de muziek, de cultuur, de geschiedenis en 

de mensen.           

Sibylle zal dansen aanleren uit Albanië en Kosovo. 

Het zijn dansen die ze daar geleerd heeft en ook 

een enkele dans uit het programma van Martin 

Ihns en Lisette Langeveld. 
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Vooruitblik 

  
JUBILEUM 

Het A.V.O. bestaat 30 jaar 
 

Om dit te vieren is er op zaterdag 17 maart een  

JUBILEUMFEEST in De Veste 
 

Een dag met verschillende activiteiten:  

 

 TOPPERS VAN TOEN TERUG 

Van 14.00 tot 17.30 uur zijn er parallelle workshops zang en dans voor verschillende 

doelgroepen o.l.v. docenten van de twee verenigingen. Oude tophits van de laatste 30 jaar 

zullen weer aan bod komen. Herkenning of nieuw, afhankelijk van de jaren ervaring. 

 INTERNATIONAAL BUFFET 

Van 18.00 tot 19.30 uur is er een internationaal buffet. Naar keuze kan iedereen zich opgeven 

om mee te eten en/of ook zelf een gerecht klaar te maken. In het laatste geval kun je je opgeven 

via het daarvoor bestemde formulier te krijgen in danszaal of via de website.  

 BAL NON-STOP NOSTALGIE 

Van 20.00 tot 22.30 uur is er bal met toppers uit 30 jaar A.V.O.-programma’s o.l.v. eigen 

docenten. Tussendoor een optreden van Dansensemble Phoenix. Tot slot is er nog tijd om 

gezellig na te kletsen met een drankje en een hapje. 

 

KOSTEN: per onderdeel € 5; hele dag € 10 

PLAATS: De Veste, Fabianusstraat 4 

OPGAVE: vóór 15 februari 2018 

             Vanaf januari op de inschrijflijst bij AVIVA of Phoenix 

 

Geschiedenis in het kort 

In 1987 heeft het eerste overleg tussen de Apeldoornse dansgroepen Phoenix, Marnix en AVIVA 

plaatsgevonden onder de naam Apeldoorns Volksdansoverleg (A.V.O.). Enige tijd nam ook de 

voormalige dansgroep De Zevensprong hieraan deel. Sinds de opheffing van Marnix in 2015 gaan 

AVIVA en Phoenix samen verder in dit overleg. 

 

Wat doet het A.V.O? 

Jaarlijks worden diverse gezamenlijke activiteiten georganiseerd op het gebied van dans  

 Het herfstbal, waar met orkest een hele avond wordt gedanst. 

 Een seniorenbal, waar een middag bekende dansen op het programma staan. 

 Een workshop, waar een gastdocent vaak minder bekende dansvormen brengt. 

 Dansuitwisseling met docenten. 

 

            Margreet 

 

 

Meer over de geschiedenis van het A.V.O. kun je lezen op pagina 10 
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Kinderagenda 
 

Januari 
Wat  : Dansen met Peuters (2 en 3 jaar) 

    Cursus o.l.v. Anne Mulder 

Wanneer : Woensdag 17 januari t/m 28 maart 

    (m.u.v. 28 februari) 

Tijd   : 8.45 – 9.30 

Kosten  : € 45,00 

 

Wat  : Peuterdans (3 jaar) 

    Cursus o.l.v. Anne Mulder 

Wanneer : Woensdag 17 januari t/m 28 maart 

    (m.u.v. 28 februari) 

Tijd   : 10.00 - 10.30 

Kosten  : € 30,00 

 

Wat  : Dans-mix voor kinderen cursus 2 

    o.l.v. de kinderdansdocenten 

Wanneer : Woensdag 17 januari t/m 28 maart 

    (niet op 28 februari) 

Tijd   : Onderbouw    (4-7 jr)   14.30-15.15 

    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 

 

Februari 
Wat  : Voorjaarsvakantie 

Wanneer : 24 februari t/m 4 maart 

               

 
 

 

 

 

 

 

              

Sinterklaasmiddag 
 

Wat was het gezellig op woensdag 29 november… 
  

  
 

 

 

Presentatie Dans-Mix cursus 1 
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Dit zijn wij!  de Tieners… 
 

 
 

                                                                 ….. met onze dansjuf Anke 

 

 

           

Raadsel 
 

Mail je oplossing vóór 15 februari naar kwibus@phoenix-apeldoorn.nl 

En je maakt kans op een prijs! 

 
 

Ik zit achter in de tuin, achter in het gazon en verstop me aan het begin    
van de nacht. 

 
Ik zit niet in de week maar wel in de maand. 

 
Je vindt me ook in de winter en de lente maar dan weer niet in de herfst 

of de zomer. 
 

Wie ben ik? 

mailto:kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
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De samenwerking tussen de dansverenigingen/ 

dansscholen startte rond 1981/1982 met de 

Werkgroep Dans. André van de Plas had daar een 

belangrijke stem in. Hij had veel contacten en was 

ook toen al op volksdansgebied heel inspirerend voor 

veel mensen. Omdat ik daar zelf ook bij was, heb ik 

dat persoonlijk mogen ervaren. Hij vond dat het meer 

zin en inhoud kon hebben, als men inhoudelijk over 

dansontwikkelingen in Apeldoorn zou praten, zodat 

op basis daarvan ook gemeentelijk beleid gemaakt 

kon worden. Het gevolg was dat verenigingen met 

gelijksoortige belangen om de tafel gingen zitten en 

zo ontstond werkgroep Dans. Deze werkgroep met als 

voorzitter André omvatte: 

- Uit de volksdanswereld een zevental idealisten  

- Uit de overige danstakken een drietal dansschool-

houders met vooral ook een commercieel belang 

Dat leidde niettemin tot tweemaal een Dag van de 

Dans, wat iedereen als een prima resultaat ervaarde. 

Daarna werd wel steeds meer de behoefte gevoeld om 

nu niet enkel technisch/organisatorisch bezig te zijn, 

maar ook eens inhoudelijk over beleids-vorming t.a.v. 

dans te praten. Daarbij werd het André al snel 

duidelijk, dat de particuliere belangen van de 

dansschoolhouders een belemmering vormden. Hij 

zag dat verder niet zitten en nam het voortouw om 

alleen de volksdansverenigingen om de tafel te 

krijgen… dat waren: AVIVA, Marnix, Phoenix en de 

Zevensprong. André was de stuwende kracht achter 

het ontstaan van het A.V.O. en zo was op 21 maart 

1987 de 1e vergadering van het A.V.O., dat ook nu 

nog steeds uitstekend functioneert.  

Vanaf het begin was er een inspirerende sfeer onder 

de volksdansverenigingen, waardoor er in de loop van 

de jaren van alles is georganiseerd. Zo ontstond o.a. 

de onderlinge instructie van de verschillende 

dansleiders, waarbij we elkaar dansen aanleerden, die 

populair waren in de betreffende verenigingen. 

Iedereen kon dan meedansen op het Herfstbal, dat van 

het begin af aan ieder jaar in november werd 

georganiseerd. Erik Veenstra heeft, bijna vanaf het 

begin, voor de onderlinge instructie veel werk verricht 

(nog steeds) in het voorwerk en met na afloop de 

muziek en video-opnames van de dans op CD en 

DVD zetten. Geleidelijk aan werd de groep 

dansleiders groter. Om meer mensen op het Herfstbal 

te krijgen was het natuurlijk belangrijk om ook van 

buiten af mensen te trekken, dus ook dansleiding. Erik 

had daar een heel puntensysteem voor bedacht om de 

dansleiders van AVIVA, Marnix internationale dans 

en Phoenix (Zevensprong was inmiddels al jaren 

gestopt) wel de leiding te laten behouden.  

 

 

 

 
 

30 jaar A.V.O. 
 
 

  

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Door de jaren heen is er veel georganiseerd zoals op 

15 maart 2008 een workshop ‘Gouwe Ouwe’, een 

Pot-Luck (internationale gerechten door leden 

ingebracht) met ’s avonds bal ter gelegenheid van 

het 20-jarig bestaan van het A.V.O. Dat werd nog 

grootser herhaald op 9 maart 2013 ter ere van 25 

jaar A.V.O.: workshops TTT (Toppers van Toen), 

een Internationaal buffet, door leden gemaakt en 

natuurlijk een bal na. Van het één kwam het ander… 

Op 5 oktober 2006 vierde AVIVA haar 25- jarig 

bestaan met een bal, speciaal voor ouderen, in 

dansschool Wensink. Dat was zo gezellig, dat er via 

het A.V.O. alweer een traditie ontstond: ieder jaar in 

oktober een 50+ bal. 
 

Niet te vergeten zijn de vele gezamenlijke (dus 

georganiseerd door het A.V.O.) workshops. Er werd 

vooral gekozen voor de wat minder gangbare 

danssoorten (samen trekken we meer mensen), zodat 

we zo goed mogelijk op de hoogte bleven van alle 

ontwikkelingen in de volksdans of moet ik zeggen 

werelddans… of internationale dans…? 

Dat het A.V.O. bleef nadenken over ‘Hoe verder?’ 

blijkt ook uit het volgende:  
 

Speciale editie voor jongeren (max 25 jr.) 

                Workshop HipHop/ Streetdance 

in combinatie met HERFSTBAL  

o.l.v. Imre Griffioen 

zaterdag 5 november 2011 
 

 
 

In de pauze gaven de deelnemers een demonstratie. 

Op 3 november 2012 is het nogmaals georganiseerd. 

In het belang van samenwerking werden geleidelijk 

de verschillende programma’s en datalijsten op 

elkaar afgestemd en traden we soms gezamenlijk 

naar buiten (PR en gemeente). Bij het stoppen van 

Marnix Internationale dans in mei 2015 is natuurlijk 

de samenwerking van Marnix (ik was er vanaf het 

begin bij) met het A.V.O. gestopt, maar zoals jullie 

hebben kunnen ervaren op het laatste Herfstbal: het 

A.V.O. brengt nog steeds mensen samen. Ik heb er 

altijd met plezier aan meegewerkt!  
                                             

     Martha Brinkhoff 
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Van het Dansensemble 

 

 

  

 

    

 

 

 

Hallo allemaal wij zijn Tessa (16), Vera (15), Manon (14).  

Wij zitten in de voorbereidingsgroep en dansen daar al 2 en  

een half jaar. We dansen alledrie al van jongs af aan met  

veel plezier bij Phoenix. Anderhalf jaar geleden begonnen  

we ook met instromen bij het Dansensemble en dansen  

daar nu inmiddels ook de volledige avond mee.  

 

Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst mee gedanst  

in een optreden met het Dansensemble. Deze voorstelling  

heette Landverhuizers en dit ging over mensen die zich tussen  

1890 en 1930 vanuit Europa elders op de wereld vestigden. 

Wij vonden dit aan het begin spannend om mee te doen,  

maar na een tijdje was de spanning eraf en werd het alleen  

nog maar leuker. Het is een leuke en mooie ervaring om  

meteen de eerste paar optredens direct in grote theaters  

mee te dansen.             Van links naar rechts: Vera, Manon en Tessa 

 

In de afgelopen jaren bij de voorbereidingsgroep hebben we veel geleerd. In het eerste jaar hebben we 

veel aandacht besteed aan het leren van basispassen van verschillende dansstijlen. In het tweede jaar 

hebben we veel aandacht besteed aan het leren van de choreografieën van het Dansensemble; hierbij 

hebben we bij het Dansensemble achter mee gedanst tot aan de pauze. We kregen afwisselend les van 

Marc en Joanne, maar wegens Joannes zwangerschap kregen we op dat moment les van Marc en 

Dansensemble-meiden. Vanaf het begin werd er al meteen gelet op onze houding, uitstraling en 

glimlach. Zoals Joanne altijd zegt: "Stap uit je Nederlandse zelf." 

 

We dansen nu met veel plezier bij het Dansensemble en hopen dat nog lang te kunnen blijven doen! 

 

Groetjesss, 
 

        Tessa, Vera en Manon 

 

 

  

A.V.O- herfstbal toen… 

 

 

 

 

        AVO-herfstbal 2004     AVO-herfstbal 2006 
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Terugblik  

A.V.O. Herfstbal 2017 
 

 
 

Afgelopen zomer ben ik zo-maar-per-ongeluk-bijna-terloops in een nieuwe passie gerold: volksdansen! 

Het enige vervelende eraan vind ik, dat ik dit niet pakweg dertig jaar eerder heb ontdekt, in de tijd 

waarin ik nog dacht dat kickboksen zaligmakend was en volksdansen een soort buitenaardse variant op 

rolstoeldansen. Inmiddels kan ik mijn geluk niet op en ben ik zelfs lid van beide Apeldoornse 

verenigingen: Phoenix en Aviva. Op uitdrukkelijk verzoek van onze kinderen houd ik mijn nieuwe 

hobby een beetje onder de radar, want met een kickboksende moeder kun je bij je vrienden nog 

aankomen, maar met ‘Internationale Dans’ ligt dat kennelijk gevoeliger. Enfin, ondertussen dans ik me 

stiekem wezenloos en heb er de grootste lol in. Daarom was ik extra verrast toen ik voor het eerst 

hoorde van het bestaan van een ‘A.V.O.-bal met livemuziek’: voor een tientje de hele avond hopsen en 

zwieren op de muziek van een zeskoppige band! Onmiddellijk stond zaterdag 18 november in mijn 

agenda geblokkeerd en op de bewuste avond was ik van opwinding een kwartier te vroeg.  

Om kort te gaan: Ik heb genoten van elke minuut. Op de overheerlijke muziek van Balkan-swingband 

Sultan uit Amsterdam huppelde, zwaaide en draaide ik – helaas vaak de verkeerde kant op – met de 

andere zestig aanwezigen uit Apeldoorn, Almelo, Eerbeek, Harderwijk en Zwolle naar hartelust op de 

dansvloer van de Veste. Al snel werd me duidelijk dat zo’n AVO-bal, hoewel de hemel op aarde, geen 

sinecure is voor wat ik maar zal noemen de Startende Maar Geestdriftige Volksdanser. Pakweg een 

derde van de dansen kende ik, door een ander deel van de dansen heb ik me heen gebluft en de rest 

besloot ik, tot grote hilariteit van het ervaren publiek aan de kant, noodgedwongen te benutten voor 

‘vrije expressie’. Enfin, aan het eind van de avond liep het zweet achter mijn knieholten langs mijn 

schoenen in en was ik zielsgelukkig. Mijn cooling down bestond uit een gesprekje met de band en een 

portie bitterballen, maar het mocht niet baten: de hele nacht heb ik klaarwakker nagenoten van deze 

heerlijke avond. Op naar november 2018! 

            Judith Wermenbol (BM) 
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Terugblik 

  
Seniorenbal op 16 november  

 

Het was een reuze gezellige middag. 

De deelname was groot, zoveel dansers dat we twee kringen moesten maken. Er waren ook dansers van 

Aviva en uit Eerbeek aanwezig. De dansen werden deskundig uitgelegd door André en Gika, ook de 

Zitdans, gepresenteerd door Mascha Kreugel, was een verrassing. In de pauze was er koffie en thee en 

cake verzorgd door Joke en Rien. Al met al een fijne middag. 

Dank daarvoor.        Anneke v.d. Zande (SR) 

 

Voorstelling Landverhuizers in Orpheus 
 

      
 

Mijn ouders waren van die landverhuizers maar dan niet naar Amerika maar naar Brazilië, waar ze 17 

jaar hebben gewoond. Zij hadden twee hutkoffers mee destijds en ze staan nog bij mijn moeder op 

zolder. Ik ben daar geboren en dus eigenlijk ook een landverhuizer. Dit thema sprak mij dan ook zeker 

aan. 

Na het wachten, de chaos van het inschepen, het in de rij staan en het afscheid nemen op de kade, kan de 

reis beginnen. Prachtig verbeeld en gedanst door Phoenix en het FDA samen. De lange reis op de boot, 

met verveling, ruzie maar die wordt bijgelegd in de ‘goedmaakwals’. Iedereen is blij eindelijk in het 

land van de gedroomde toekomst aangekomen te zijn. Met als verbindingselement brieven van de 

verschillende nationaliteiten zien we een keur aan mooie choreografieën, veelal van de hand van Marc 

Bout en Wijnand Karel. Voor de pauze een schitterende Noorse serie van het FDA. En Roemeens uit 

Transsylvanië door Phoenix, mooi uitgevoerd, zoals we dat gewend zijn van Phoenix. 

In de pauze hoorde je om je heen: Heb jij de kaart van … dan heb ik voor jou…  Prachtige foto’s van de 

dansers en een leuk idee. Complimenten aan de fotograaf Bart van Uitert. 

Na de pauze kwam het uitladen van het schip. Renske Velthuis met een solo op viool, door haarzelf 

gecomponeerd. Zulke mooie en verstilde muziek. Wat een luxe voor het FDA om zo’n goed eigen orkest 

te hebben en wat een meerwaarde voor deze show. Naast Renske op viool: Aisha Harmsen, accordeon, 

Rutger de Groot, gitaar, zang en bas, en Cost Budde op contrabas en tuba. Wat een feest om naar te 

luisteren. Met als intermezzi een prachtige klezmerserie, vernoemd naar een Californische band die deze 

muziek als suite speelde, ‘Veretski Pass’ en Armeense muziek, o.a een Tamzara, één van de populairst 

bewaard gebleven dansen in de Armeens/Amerikaanse gemeenschap. 

Series, na de pauze, die er voor mij het meest uitsprongen, waren The Molyneaux blackbird and the 

Burghout Jigs, de premiére van het Iers van Phoenix, gemaakt door Renske Burghout, Shopluk, 

Bulgaars en Zwiefacher, Duits van het FDA, nooit geweten dat Duits zo mooi kon zijn en het Hongaars 

van Phoenix. “Die niet al te grote, mannelijke Phoenixer, die 12 maten stilstond bij de try-out, wie was 

dat ook al weer?”, danste nu de sterren van de hemel.  

Tot slot een prachtige finale Charleston en Lindyhop op de muziek van ‘Breng eens een zonnetje...’. 

Schitterend gedanst door beide ensembles en een prachtig eind van een onderhoudende voorstelling. Dit 

smaakt naar meer; gezien de volle zalen en het enthousiaste applaus moet dat toch lukken! 
          

           Marga Heijnen 

 

Een echte oude hutkoffer? Heb je die voorbij zien 

komen? 

Nee, gelukkig niet want om daar nou mee te 

moeten schuiven en gooien, zoals we met de 

koffers zagen gebeuren… Wat doet die hutkoffer 

dan in mijn verhaal? 
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Terugblik 
  

Zitdans 
 

 

 

Zitdansen? Nooit van gehoord. Hoezo zitdansen. Kan 

nooit wat zijn. Dansen doe je met je benewagen: 

schuifelen, ronddraaien en rampestampen op het 

ritme van de muziek. Hoe kun je dat nu zittend doen? 

Maar… de Zitdans werd wel heel erg gepromoot op 

de dansavonden. Zo ook op de woensdagavond bij de 

vergevorderden. Er zou een introductiecursus gratis 

en voor niets gegeven worden door… jawel… 

Mascha Kreugel. Aangezien je geen oordeel kan 

vellen zonder het een keer te hebben gedaan trokken 

er een paar de stoute schoenen aan en spraken af om 

het maar eens te gaan bekijken. Kijken en of zelfs 

meedoen kan nooit kwaad. En zo togen we met 4 

vrouw sterk…ja…ja… op naar ‘Zitdans’. Ietwat 

onwennig namen we plaats op één van de stoelen die 

allemaal netjes in het rond stonden opgesteld. 

Eventjes tellen met hoeveel we waren en dat kwam al 

gauw uit op zestien personen. ‘Nou dat valt mee’, 

dachten we direct. Een lekker swingend muziekje 

werd opgezet en we moesten direct maar mee doen. 

Nou… dat werd buigen naar voren, opzij naar andere 

kant, arm omhoog, omlaag, andere arm, voet, been, 

hak, teen om en om, op de maat, andere dans mooie 

muziek doekjes zwaaien, doorgeven, terugnemen, 

weer andere muziek, stokjes slaan en naar de buur en 

weer terug, etc.etc. ‘Heel Nederland beweegt’ is er 

niets bij. Eigenlijk overtrof het onze stoutste 

verwachtingen en al onze reserves rondom ‘Zitdans’ 

vloeiden in één keer weg. Het tart je coördinaten, je 

komt volledig aan je muzikale wensen en… je hebt er 

enorme lol van. Bovendien kunnen mensen, die de 

beentjes wat minder vlot hebben, hiermee wel weer 

volledig meedoen en tot hun recht komen. 

Kortom, de Zitdans is echt een aanrader voor 

iedereen, zowel voor gewone dansers, maar ook voor 

de wat minder mobiele, maar wel volksdans- muziek- 

en swingende- muziek minnenden. Januari 2018 doen 

we zeker weer mee en voor wat ik begrepen heb is 

het om de week op de donderdag. “Komt allen” zou 

ik zeggen en houdt de kwibus in de gaten. 
 

   Jenny Wedzinga (VG) 
 

Roemeens anders 
 

Op zondag 12 november was er een dansdag 

Roemeens anders. Gegeven door Dominike 

Karantzounis. 

Dominike had een heel leuk en afwisselend 

programma voor ons gemaakt. We begonnen 

eigenlijk meteen met een simpele en rustige dans. 

Die na de eerste kennismaking toch iets minder 

simpel bleek te zijn, er kwamen instructies langs als 

fiets.. en roeren in de soep..? Maar dan dus met je 

been! 

Daarna  kwam een wat snellere dans op een 

muziekje dat ook nog eens steeds sneller ging. Deze 

dans ging later in tweetallen en had een grappig 

effect met wisselen van partner en mannen en 

vrouwen om en om naar binnen en naar buiten in de 

kring, en dan dus steeds sneller.  

Dominike had zelf veel danservaring opgedaan in 

Roemenië tijdens zijn opleiding. Hierdoor kon hij 

ook tussendoor goed uitleggen wat de oorsprong 

van de dans was, hoe dit in het dorp waar het 

vandaan kwam gedanst werd enzovoort.  

We deden bijvoorbeeld ook een dans waarbij je 

steeds op de 2e tel moet beginnen. Hij vertelde dat 

dit waarschijnlijk kwam doordat de mensen die 

vroeger op dorpsfeesten helemaal achter in de zaal 

dansten de muziek niet goed konden horen, en zo 

per ongeluk te laat begonnen!  

Ook liet hij in de pauze nog een zelfgemaakt 

filmpje zien van hoe snel er in Roemenië soms 

gedanst word, ook door danseres op hoge leeftijd. 

Ik vond het zelf vooral heel verassend hoe 

verschillend de dansen en ook de bijbehorende 

muziek waren. We hebben 7 dansen geleerd die 

allemaal heel anders waren, bijna alsof je 

internationaal danst, maar dan dus allemaal binnen 

Roemenië.  

    Willemijn (VG) 
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Oplossing van de Landen-Woordzoeker   

 

 

 

Veel mensen waagden zich aan de 

Landen-Woordzoeker uit de 

Herfstkwibus. Er kwamen 17 goede 

oplossingen binnen! 

 

Die enige goede oplossing was: 

 

Phoenix danst en zingt internationaal 

 

Na loting was de prijs voor Tonny Burger 

van de Seniorengroep! 

Gefeliciteerd, Tonny!!! 
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Foto uit de Oude Doos  

 

SLUITINGSDATUM  KOPIJ  LENTEKWIBUS:  1 MAART 2018 

 

 

 
 

 
 
 

 

Dans met 

stokken 

tijdens het 

AVO- 

herfstbal op 

10 

november 

2007  

bij Wensink 


