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 Toppers van Toen – AVO 30 jaar 

 

 
              de Turkse dans Esmer gezongen en gedanst… 

 

Laatste nieuws: 
 

Op zaterdag 17 maart was het feest ter ere van het 30-jarig AVO-

jubileum! In de volgende kwibus wordt er uitgebreid aandacht 

aan besteed, maar een sfeerbeeld past nog net in deze kwibus. Het 

was volle bak in de Veste en de sfeer was supergezellig.  

’s Middags kon iedereen genieten van dans- en zangworkshops, 

onder leiding van de dans- en zangleiding van Phoenix en Aviva. 

Met als hoogtepunt het samen dansen op de mooie klanken van 

de zangers onder ons.   
 

Na een heerlijk internationaal buffet, door velen van ons gemaakt, 

volgde er nog een gezellig bal, onderbroken door een spetterend 

optreden van het Dansensemble. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                       

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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Voor alle helpers en koks was er 

na afloop een feestelijke tulp als 

dank… 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Na een hele koude periode lijkt 

het er toch op dat de lente gaat 

beginnen. Tijd voor de 

Lentekwibus. 

 

In deze Kwibus aandacht voor 

leuk nieuws zoals de jubilarissen 

en de nieuwe ereleden en helaas 

ook verdrietig nieuws, namelijk 

het overlijden van een lid van 

Phoenix.  

 

Afgelopen weekend vond het 

AVO-jubileum plaats, met een 

leuke dag vol dans- en 

zangactiviteiten, waarover in de 

volgende Kwibus meer. 

Verder in deze Kwibus een 

nieuwe raadfoto, dus kijk om je 

heen en doe mee! 

En tot slot nog een uitgebreide 

kennismaking met Anne Mulder, 

onze docente voor de 

peutergroepen en de kleuters. 

 

Namens de Kwibusredactie 

wens ik je veel leesplezier. 

 

   Nel 

 
 

  

 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 

 

Dansensemble 

Kinderdansleiding 

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 
 

Loes Trip 

Annekatrien Roodenberg 

Yvette Meijer 

Yvonne van Steen 

Hetty Kromkamp 
  

   

 

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,  
 

De ALV was dit jaar echt heel bijzonder, met name omdat we nieuwe  

Ereleden konden benoemen. We moesten de afgelopen periode goed  

opletten tegen wie we ‘wat’ konden zeggen. Dat zijn we niet gewend  

binnen het bestuur, waar we normaal alle zaken met elkaar bespreken.  

Deze keer kon het niet anders dan sneaky, zodat het een echte  

verrassing voor Rien, Els, Bart en Margreet zou zijn. En dat was het zeker!  

Mooi om de enthousiaste plannen voor de nieuwe website te zien en goed te  

horen hoe het Dansensemble verder bouwt aan hun toekomst. We hebben afscheid genomen van Rien 

Bout als bestuurslid en Jettie Bron welkom geheten in het bestuur. Al met al een goede vergadering 

dus. Dank voor de geleverde bijdragen en fijn dat er zoveel leden aanwezig waren. 
  

Begin januari hebben we afscheid moeten nemen van Marcel Tromp, die bij de groep van Joke danste. 

Fijn om te zien dat er zoveel leden naar zijn Zwolle zijn gekomen om daar zijn leven te herdenken. 

Ook dat maakt Phoenix zo bijzonder: Lief en leed wordt met elkaar gedeeld. 
  

De komende tijd staat er weer veel op onze agenda. Te beginnen met het jubileumfeest van het A.V.O. 

op 17 maart, waar met name Margreet vanuit ons bestuur druk mee bezig is. Samen met Erik Veenstra 

zorgt zij dat er een afwisselend programma is waarbij eenieder aan zijn/haar trekken kan komen. 

Speciaal dat er ook voor het eerst aandacht is voor zang. Een mooie gelegenheid voor niet-zangers om 

dat eens uit te proberen en vice versa. De samenwerking met AVIVA is goed, vanuit beide 

verenigingen is er hulp op vele vlakken.  
 

Binnen de gemeente staat de subsidie voor Kunst en Cultuur nog steeds op de agenda. Hiervoor is een 

werkgroep opgericht waar Anneke de Cloet namens het A.V.O. aan deel neemt.  

Louis Cornelissen (nieuw lid) heeft aangeboden om klussen binnen Phoenix voor het bestuur te doen. 

We hebben dit aanbod met beide handen aangegrepen en hem gevraagd zich te verdiepen in de nieuwe 

wet over privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei gaat spelen. Een 

vereniging vanaf 250 leden moet voldoen aan bepaalde eisen. Er ligt al een eerste aanzet van Louis 

klaar. De komende maanden gaan we aan de slag om dit concreet te maken. Deze wet heeft gevolgen 

voor de ledenadministratie, boekhouding, Facebook, website enz. enz. Later in het seizoen komen we 

hier naar alle leden op terug.  

Namens het bestuur,      Lizzy Preisser,   penningmeester 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
  

 

Hallo allemaal, 
  

Voor wie mij nog niet kennen zal ik me even aan jullie voorstellen.  

Ik ben Jettie Bron en woon in Vaassen. Sinds 1999 dans ik bij Phoenix.  

Daarvoor danste ik al 13 jaar in Bozum (Friesland). Ik ben getrouwd met  

Herman en heb twee dochters en een zoon. De beide dochters dansen ook  

bij Phoenix:  Rinske bij de Demo en Baukje op de maandagavond. Zo moeder,  

zo dochters… Dansen is voor mij een heerlijke ontspanning. Maar ook de  

gezelligheid die je met elkaar hebt als groep maakt het allemaal fijn.  

Dansen bij Phoenix heeft mij enorm geholpen om me thuis te voelen in  

Gelderland. Ik draag Phoenix dan ook een warm hart toe. Toen mij dan ook gevraagd werd om als 

algemeen lid in het bestuur te komen, was het eigenlijk niet meer dan logisch om iets terug te doen voor 

de vereniging. Niet dat besturen mij in het bloed zit, dit is voor mij totaal nieuw. Maar mijn motto is: je 

bent nooit te oud om te leren. Dus ik hoop van harte dat ik hiermee mijn steentje kan bijdragen. Jullie 

hebben er vertrouwen in en ik zal mijn best doen! 

            Jettie 
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In Memoriam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In herinnering aan Marcel Tromp 
 

 “Ik was een mens zoals zovelen maar ook een unieke persoonlijkheid”. 

 Dat stond in de kaart, en dat was hij. 

 Marcel was altijd vrolijk, ook toen hij al ziek was. 

 Hij danste 10 jaar bij ons op de woensdagmorgen samen met zijn  

 vrouw Anneke en als Anneke  er niet was dan kwam hij gewoon alleen. 

 Hij paste zo goed in onze dansgroep en had plezier met iedereen. 

 Ook vond hij het heerlijk om te dansen en dan uit volle borst mee te zingen 

 Als iemand jarig is zullen we zijn ”Hiep Hiep Hiep……wij hoera…” erg missen. 

 Hij was geliefd bij de woensdagmorgengroep maar ook bij Vocaal, en ging samen met Anneke 

 mee naar Bulgarije, Bosnië, en in mei 2017 naar Hongarije. 

 Tijdens zijn afscheidsdienst zongen we met Vocaal het lied Noyana , wat betekent:  

 ‘Eens zullen we elkaar weerzien’. 

 We zullen nog veel aan Marcel denken en vergeten doen we hem zeker niet. 

                     

          Joke Langen 
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Agenda + Vooruitblik 
 

 

April 
Wat  : Dansdag Georgisch  

  o.l.v. Caspar Bik  

Wanneer : zaterdag 7 april  

Waar  : De Stolp (Aviva) 

Tijd  : 13.00 – 17.00 

Kosten  : €16,00 A.V.O. leden 

    €20,00 niet-leden 

 

Wat  : Workshop Albanese dans  

    o.l.v. Sibylle Helmer 

Wanneer : zondag 15 april  

Tijd  : 13.00 – 17.00 

Kosten  : €20,00 A.V.O. leden 

    €25,00 niet-leden 

 

Wat  : Vakantie instuif  

  o.l.v. Jeanneke Bruning 

Wanneer : maandag 30 april 

Tijd  : 20.00 – 22.30 
 

 

Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld 

Alle tijden onder voorbehoud 
 

  

Albanese dans 

o.l.v. Sibylle Helmer 

zo 15 april 

 

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. 

Het belooft een middag te worden met prachtige 

dansen, aangeleerd door een heel goede docent. 

Mis het niet!!! 

 

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 

 

  

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

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 16 juni danst het Dansensemble in zijn huidige vorm een 

spetterende eindvoorstelling! Met een 'trip down memory lane' sluiten we met 

deze voorstelling een tijdperk af en geven we een sneak preview op de 

toekomst. 

 

De kaartverkoop voor deze voorstelling, die in de Veste wordt gedanst, begint 

eind april op alle groepen. Meer informatie volgt! 
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Verjaardagskalender  

 

 

                                                                   
 

    APRIL 
 

01-04 Lucie   ZA+GW 

02-04 Anneke                  BM 

06-04 Inge   GM 

06-04 Ton  BM+GW 

07-04 Marion   BM 

07-04 Désirée                  GM 

13-04 Nynke  PD 

16-04 Mirthe   TI+VO 

17-04 Sizz  PD 

18-04 Tijmen  DE 

18-04 Jantje   ZA+GW 

20-04 Ilse   DE 

20-04 Ine   ZA 

21-04 Marijke                 GW 

21-04 Jetty   VvP 

21-04 Hanny   VG 

22-04 Ton  VvP 

25-04 Maya             Bovenb+EK 

26-04 Marian  ZD 

29-04  Leoni   ZA 

30-04 An  GW 

30-04 Bart   EL 

 

 

 
 

  

MEI 
 

02-05 Ouliana  VG+GM 

03-05 Wobby   ZA 

03-05 Ans   GW 

04-05 Patricia                  VvP 

06-05 Myrthe                  TI+VO 

06-05 Ria   GW 

07-05 Lana  Onderb 

08-05 Ria  VG+GM 

09-05 Elisia  PD 

10-05 Leo   EL 

13-05 Lidy ` VG 

14-05 Brenda  VvP 

15-05 Leonie  Middenb 

16-05 Dick   VvP 

19-05 Marianne  ZA 

19-05 Iona   ZA 

24-05 Thijsje Marijn PD 

25-05 Trienke                  ZA+GW 

25-05 Nelleke                  GW 

25-05 Jetty   VG+GM 

26-05 Selma   GM 

27-05 Marjanne  ZA 

29-05 Hannie   GW 

29-05 Tonnie   GW 

30-05 Lotte  PD 

 

 

   

JUNI 
 

01-06 Riny   VG 

01-06 Melline                  GM 

02-06 Marian   VG 

03-06 Joke  SR 

04-06 Ada   BM 

05-06 Feronia                  BL 

06-06 Janine  ZA+GW 

06-06 Nadya  PD 

09-06 Marjolein DF 

11-06 Cora   ZA 

13-06 Vinusha                  TI 

14-06 Sofija                 Middenb 

18-06 Marlies                  DE 

22-06 Lucie   BL+VvP 

23-06 Stefanie                  BM 

27-06 Lisette  DE+EK 

27-06 Anne-Marie GW 

28-06 Cynthia  EK 

30-06 Jorien   VG 

30-06 Sarah  Middenb                
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Kinderagenda 
 

Maart  
Wat  : Kinderpresentatie Dans-Mix cursus 2 

Wanneer : woensdag 28 maart 

Tijd  : 16.15- 17.00 uur 

 

 

April  
Wat  : Dans-Mix voor kinderen cursus 3 

                o.l.v. de kinderdansdocenten 

Wanneer : 10 lessen van 4 april t/m 20 juni  

               (niet op 2 en 9 mei) 

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

    Middenbouw (6-9 jr) 14.30 – 15.30 

                Bovenbouw (8-11jr) 16.00 – 17.00 

Kosten  : Onderbouw: € 45,00 

    Midden- en bovenbouw: € 50,00 

 

Wat  : Kinderpresentatie Dans-Mix cursus 3 

Wanneer : woensdag 20 juni 

               

 
 

 

 

 

 

 

              

Oplossing raadsel 

 
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 was ik? 

De letter     N 
 

Gefeliciteerd Silke en Sander met jullie prijs!!! 

 
Superleuk: behalve veel kinderen hebben ook 3 

volwassenen meegedaan met het raadsel! Alleen telde 

hun oplossing natuurlijk niet mee voor de prijs…;-) 

 

Dit zijn wij!  de Bovenbouw… 
 

 
 

 

                                                                 ….. met onze dansjuf Joanne 
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Pimpeloen, de danskabouter 
 

Ik heb een rode muts en Pimpeloen dat is mijn naam 

   Ik ben een danskabouter kan heel moeilijk blijven staan 

Ik dans op je haar en met een diepe duik 

    Kom ik op je schouder en daarna op je buik 

En ben ik bij je benen, dan glij ik naar beneden 

     En rust dan uit op je schoen 

      Die Pimpeloen, die Pimpeloen 

       En rust dan uit op je schoen 

          Kabouter Pimpeloen 
 

 

Kleur je 

    mij? 
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Interview met…  

  

 

Peuterdans is echt mijn kindje 

 

 
 

Toen ik begon met dansen was ik 4 jaar. Eigenlijk kwam ik bij Phoenix terecht, doordat Margreet een 

vriendin is van mijn moeder. Ik zat op de Vrije School in die tijd en kwam met een paar vriendinnetjes 

van school hier dansen. Ik heb les gehad van Margreet, van Marc, van Jeanneke… en danste ook in de 

Extra Kindergroep. We hadden een heel gezellig clubje, en toen ik een jaar of 14 was, gingen we ook wel 

samen op vakantie, kamperen. Toen kwam ik ook in de Voorbereidingsgroep en op mijn 16e in de 

Demonstratiegroep. Op het moment dat de oude Demo net stopte, toen ben ik erin gekomen. Na 3 a 4 jaar 

ben ik gestopt, omdat het teveel was tijdens mijn studie Kinderopvang. Elke donderdagavond en dan alle 

optredens en alles wat erbij kwam…  

 

Optreden zat bij mij niet in hart en nieren. Ik hou er niet zo van om op de voorgrond te staan. Ik vond het 

dansen heel leuk en ook dat je echt iets serieus met elkaar neerzet met een mooi resultaat. Ik vond het 

optreden ook wel heel gaaf, maar vond het wel heel spannend, was zenuwachtig ervoor. Sommige 

mensen kicken daar juist op, maar dat heb ik dus echt niet. Als iemand zei: wil er iemand een solo, dan 

stond ik achteraan. Dat is niet voor mij weggelegd. Maar de hele sfeer eromheen, dat vond ik heel leuk. Ik 

heb wel allerlei optredens meegemaakt, onder andere in Frankrijk, waar we een paar keer geweest zijn. 

 

Ik ben nog wel een tijdje lid gebleven, omdat ik er voor mijn gevoel niet los van kon komen. En ik heb 

nog wel een keer Dancelab Experience gedaan bij Marc. Het was niet zo dat ik het dansen niet meer 

wilde, maar ik wist niet goed waar ik nog bij paste. Ik heb nog wel een paar keer bij de Vergevorderden 

op woensdagavond meegedaan, maar daar vond ik toch niet die aansluiting. Het is een heel ander soort 

avond met andere dansen, veel meer in de kring. Ik miste de groep van mijn eigen leeftijd.  

 

De kindergroepen leken me altijd al leuk en Margreet vroeg me 5 jaar geleden al een keer: Is dat niet ook 

wat voor jou? Daar vond ik me toen nog wat te jong voor. Tweeënhalf jaar geleden ben ik begonnen om 

met Margreet mee te lopen. Ik heb toen een cursus gevolgd bij Dingjan Peuterdansonderwijs in 

Rotterdam en zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Ook heb ik een cursus bij Maria Speth gevolgd, dat 

is voor wat oudere kinderen, maar daar kun je wel veel dingen uit halen. Verder heb ik het dansmateriaal 

wat ik van Margreet geleerd heb en zelf had ik op het Kinderdagverblijf ook al veel gedanst met kinderen 

en had ik ook al wat peuterdansmethodes. Zo heb ik van alles een beetje samengevoegd. 
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…  Anne Mulder 

 

 

  

 

    

 

 

 

Het dansen met peuters is echt mijn kindje, omdat ik dat zelf hier heb opgezet. Dus dat vind ik het 

allerleukste. De kleuters vind ik ook superleuk, maar ik vond het best wel lastig om het van zo’n ervaren 

persoon als Margreet over te nemen. Het stond als een huis, al dertig jaar. Om daar dan je eigen ding van 

te maken, dat kost tijd. Doordat daar nu zo weinig kinderen zijn, heb ik die tijd eigenlijk nog niet 

gekregen. De onderbouwkinderen dansen nu tijdelijk mee met de middenbouw. Zodra er weer voldoende 

kleuters zijn, neem ik die weer apart in de kleine zaal. Ik hoop dat ik de peuters, die nu allemaal bij ons 

dansen, kan vasthouden. Ik heb nu tien peuters die al 3 zijn. Sommige daarvan hebben ook al een of 

twee cursussen hiervoor gedaan, en de ouders vragen alweer naar vervolgcursussen. 
 

Het loopt heel goed met de Peuterdanscursussen. Veel ouders zoeken een leuk momentje met hun kind 

samen. Ze hebben bijvoorbeeld nog een dag vrij en wat doe je op zo’n ochtend? We hebben bij Phoenix 

peuters uit heel Apeldoorn. Sommige komen via via, maar de meeste mensen komen via facebook. We 

brengen al een tijdje gesponsorde berichten uit en dat werkt zo goed! We zijn ook net wat goedkoper dan 

de andere aanbieders, ook doordat we met wat minder lange cursussen werken. ’s Ochtends van kwart 

voor 9 tot half 10 heb ik ‘Ouder en Peuterdans’. Ik had afgelopen keer ook weer een nieuw iemand die 

gewoon binnen kwam wandelen, heel leuk. Van 10 uur tot half 11 heb ik dan de grotere peuters, vanaf 3 

jaar. Bij de ouders en peuters samen ligt de nadruk wat meer op samen dansen. Ik begin dan met een 

soort warming-up waarin we ons lichaam wakker kriebelen. Dan begin je bij de voetjes, en dan kriebelt 

de ouder het kind maar het kind ook de ouder. Dan maak je al een heel leuk contact. Ook doen we 

dansjes die ze samen doen. Bij de les met alleen peuters doen we meer losstaande dansjes zoals bij de 

kindergroepen. Ik probeer dan wat meer uitdaging te bieden. Soms gebruik ik ook wel dezelfde dansjes, 

bijvoorbeeld nu een dans met eendjes, maar ik pas ze voor de beide groepen wat aan.  
 

Ik werk bij kinderdagverblijf De Hoepel aan de Loolaan, nu nog drie dagen per week. Omdat ik best 

druk ben met een vervolgstudie Kinderopvang ben ik een dag minder gaan werken. Het werk is 

hartstikke leuk. We gaan veel met de kinderen naar buiten. Ik werk in de dreumesgroep, dus met 

kinderen van één a anderhalf tot tweeënhalf jaar. Als ze twee zijn, zeg ik altijd: “Je kunt je opgeven voor 

peuterdans…” En ik heb er nu al een paar meedansen hier… 
 

Wat ik heel leuk vind in het werken met peuters is hun onbevangenheid en hun fantasie. Ook hoe ze heel 

eigenwijs kunnen zijn en hoe ze zich samen in een groep laten zien. Ik houd er erg van om een kindje dat 

heel verlegen is en niet zo goed durft daar uit te trekken. En om een kindje dat alle kanten op vliegt en 

geen grenzen heeft zo uit te dagen dat het tot iets gaat komen. Bij peuters is het soms best lastig om in te 

schatten of ze iets zullen kunnen of niet. Ik had een dansje in de kring en ik dacht: nou… ik zie het wel. 

En dan kunnen ze het gewoon! En dan ben ik zo trots dat ze dat al kunnen… Peuters alleen krijg je zo 

makkelijk mee. Ze hebben nog geen angst, vinden niets gek, vinden alles leuk. Met ouders erbij is dat 

toch anders, want dan heb je ook de energie van de ouder, dan heb je een andere sfeer, dat is een extra 

uitdaging. Dan heb ik vier a vijf lessen nodig voordat ik denk: ja, nu is het echt een groep. 

We zingen ook heel veel. Als ik op Spotify een leuk muziekje hoor,  

dan denk ik: hier kan ik wel wat mee. Of ik zie soms een voorwerp  

in een winkel en denk: hee, daar kan ik ook wel wat mee doen. Ik  

bedenk daar dan ook simpele dansjes mee. Of ik gebruik iets uit de  

natuur en sluit aan bij de seizoenen, zoals dansen met watten als  

sneeuwvlokken. Ook uit het repertoire van de oudere kinderen kan ik  

van alles gebruiken. En bij peuters is het makkelijk dat ze herhaling  

heel fijn vinden. 
 

De kinderen zijn ook thuis heel fanatiek met het dansen bezig.  

Vanochtend kwam er een jongetje binnen, en die had de hele  

ochtend aan zijn moeder gevraagd: “Mag ik nu eindelijk  

dansen, mama?”  
        Pimpeloen (zie de KidsFlits) 
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Terugblik  

 

Nieuwjaarsconcert met Zadar - 21 januari 

 

      
 

Al schrijvend aan dit stukje heb ik maar 1 lied nodig om weer in de sfeer te komen van het 

nieuwjaarsconcert met Zadar. Het weemoedige ‘Dorule, puiule’ uit Moldavië, het eerste nummer van 

dit concert en waarvan ik toen al meteen dacht: ”Dat wil ik heel lang op repeat zetten” en dat is precies 

wat ik nu doe. Met haar prachtige stem, geweldige uitstraling en haar hele presentatie pakt zangeres 

Chris je vanaf het eerste moment in en neemt je mee naar Zuid-Europa. Natuurlijk doet zij dat niet 

alleen maar met alle supermuzikanten van Zadar, te weten: Friso: viool en zang, Martin: klarinet en 

blokfluit, Joke: accordeon, Saskia: bas en Hans: slagwerk en zang. En voor velen zeer bekend als 

docent Bulgaars: Jaap Leeghwater op gitaar, dwarsfluit, blokfluit en mondharmonica en als zanger. 

Vele goede herinneringen aan al die cursussen bij Jaap kwamen bij mij boven. Leuk om hem nu te zien 

en te horen als muzikant.  

 

In ‘Tri Godini’ uit Macedonië worden alle vormen van de liefde bezongen door Friso en Chris. “Wie 

verliefd is, kent geen zonde”! Roemeense blues, de dans van de tinnegieter uit Roemenië, het Griekse 

lied ‘Alla mou’len’ over het raadsel van de vrouw voor een man met als conclusie dat het niet 

uitmaakt, hij kan alleen maar van haar houden. Verder uit Roemenië de ‘Geamparalele’, weergaloos 

mooi gespeeld op 2 blokfluiten door Martin en Jaap en ‘Suparat’ uit Roemenië met een prachtige 

accordeonsolo van Joke.  “Ik ben van jongsaf verdrietig geweest”; klinkt dat depressief misschien? De 

muziek zeker niet! Minder triest klinken de vragen: ”Mag ik trouwen met wie ik wil en mag ik trouwen 

met diegene van wie ik hou?” Ja, dat mag! in het Roemeense lied ‘Omer Bese’. Als laatste lied voor de 

pauze een Grieks nummer over Katarina die aan het koken is en daar niet mee stopt, ook al staat er 

buiten een man met gitaar voor het raam die haar graag buiten wil zien. Fantastisch hoe Chris alle 

nummers heeft toegelicht. 

 

Na de pauze tijd voor zelf dansen, met zeer veel ‘gouwe ouwe’, van eenvoudig tot meer iets voor de 

gevorderden. Voor een orkest dat gewend is om luistermuziek te spelen, bleek dat geen probleem. Het 

speelplezier spatte ervan af. Jaap kon zoals hij zelf zei “even lekker scheuren” op zijn mondharmonica 

met het laatste swingende ‘All American Promenade’. 

 

Ze heten ‘Zadar’, een plaats in Kroatië, maar zoals meteen gezegd aan het begin, daar hebben ze geen 

muziek van gespeeld. Mooie reden om ze nog eens uit te nodigen. Ze hebben programma genoeg om 

ons nog eens zo aangenaam te vermaken! 

           

          Marga Heijnen 
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Terugblik 

   

Verrassing!  Nieuwe ereleden op de A.L.V. 
 

 

 

Op de A.L.V. besteden we als bestuur altijd aandacht aan de leden die jubileren; de leden die 12 ½, 25 of 

soms zelfs langer lid zijn. Op de laatste A.L.V. werd de feestvreugde nog vergroot omdat er niet alleen 

jubilarissen waren, maar ook nog vier (!) mensen erelid werden van Phoenix. Dit tot hun grote 

verrassing, want het was gelukt het allemaal geheim te houden. Die vier nieuwe ereleden zijn: Rien 

Bout, Els van den Heuvel, Bart van Uitert en Margreet Huizer. 
 

Het is niet moeilijk te bedenken waarom deze mensen erelid zijn geworden, want ze zijn zeer zichtbaar 

in onze vereniging. Ik ga een kleine – en veel te korte -  poging doen om het toch nog even toe te lichten. 
 

Rien Bout: Wie kent hem niet? De bar is echt zijn ding en dat al meer dan 30 jaar. Hij regelt van alles; 

de inkoop, de bemensing en hij staat zelf ook geregeld achter de bar. Maar Rien heeft ook van 2004 tot 

2018 in het bestuur gezeten en hij zit in de Barcommissie en de Technische commissie. Rien zorgt voor 

extra inkomsten voor Phoenix door verhuur te regelen, waarbij de opbrengst van de bar naar de 

vereniging gaat. Daarnaast zorgt Rien voor allerlei zaken in en om De Veste (zoals de kerstboom elk 

jaar) en ook voor het Dansensemble heeft hij veel ondersteunend werk gedaan.  
 

Els van den Heuvel: Els danste bij het Dansensemble en was al snel betrokken bij allerlei regeldingen 

daaromheen: als zakelijk leider, voor de P.R., in de commissie en in de kostuumcommissie. (Als er iets 

gerepareerd moet worden of er iets lastigs moet worden gewassen weet het Dansensemble haar nog 

steeds te vinden). Daarnaast is ze van veel commissies lid geweest, zoals van de jubileumcommissie van 

45 en van 50 jaar Phoenix. Els heeft verschillende bestuursfuncties vervuld; zo is ze secretaris geweest, 

interim-voorzitter en de laatste jaren ook ‘echte’ voorzitter. En een heel fijne voorzitter, die we wel 

missen als bestuur. 
 

Bart van Uitert: Bart danste ook bij het Dansensemble en ook hij was al snel betrokken bij de 

organisatie daaromheen: als zakelijk leider en als commissielid.  Hij was meedenker bij het bedenken 

van onder andere de Rode Draad en de decors bij Orpheusvoorstellingen.  Daarnaast trad hij ook op als 

conferencier bij een aantal van die voorstellingen. Hij is redacteur van de Kwibus geweest en ontwerper 

van posters bij voorstellingen en cursussen. Hij is fotograaf van de vereniging en het Dansensemble. 

Verder heeft hij de website van Phoenix opgezet en hij is daar nog steeds bij betrokken. 
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Terugblik 
  

Jubilarissen 2018 
 

                                    
 

12,5  jaar lid zijn: Jolanda Zwart (GW),  Marijke Vlot (GW) en Tijmen Teunissen (DE). Zij ontvingen 

een boeket bloemen op deze avond of op hun groep. 

25 jaar lid (zij ontvingen een kunstige plaquette met hierop het Phoenix- embleem met hun naam en 

jaartallen) zijn:  
 

Ria Buiting, GW Ria begon bij Joke en danst daar nog steeds. Ze heeft ook nog op de woensdagavond 

gedanst. Een altijd enthousiaste danseres en trouw lid. 

Annie Gerrits, SR Annie danst al jaren bij André, begon nog bij Maria Vreven. Een altijd vrolijke, 

trouwe danseres met haar vaste dansvriendin Netty Smit. 

Rianne Derks, GM Rianne zat bij André in de klas en begon bij de kindergroepen. Ging naar de tieners, 

naar de jongeren en kwam zo bij de Gevorderden Maandag. Ook zwanger danste zij verder. Een trouw, 

enthousiast lid. 

Marlies Kleiboer, DE Begon als 10 jarige bij juf Joke (of Netty) en danste vrolijk verder bij tieners, 

jongeren en kwam zo bij de voorbereidingsgroep en het Dansensemble. Actief in commissies, onder 

andere jarenlang in de KAK, ook als voorzitter. Jarenlang in de Dansensemble-commissie, eerst als 

voorzitter van de Kostuumcommissie, nu als zakelijk leider (samen met Milou). Daar gaat ze straks mee 

stoppen, maar wie weet wat er verder nog volgt. 

 
 

Ereleden vervolg 
 

En dan, last maar zeker not least, Margreet Huizer. Margreet is ook al begonnen bij het Dansensemble, 

maar ze is een (dans)juf in hart en nieren en heeft dan ook les gegeven aan kleuters, kindergroepen, de 

Extra Kindergroep, de tieners, jongeren, de Voorbereidingsgroep, het Dansensemble en de 

Vergevorderden. Het lesgeven zit haar in het bloed en ze doet dat met veel passie. Daarnaast zit ze al 

vanaf 1994 in het bestuur en neemt ze deel aan heel veel commissies. Daardoor weet ze ook goed wat er 

in de vereniging speelt en probeert ze ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. Zij regelde ook de 

Open dag en zit in het bestuur van het A.V.O. Ze heeft echt een Phoenix-hart.  
 

Al deze nieuwe ereleden hebben een aandenken gekregen op de A.L.V. met daarop een korte 

opsomming van hun verdiensten voor Phoenix. En ze kregen natuurlijk een groot applaus. Wij zijn blij 

met hen! Rien, Els, Bart en Margreet; heel erg bedankt voor jullie inzet al die jaren. 
 

Namens het bestuur,         Anneke de Cloet 

 

 

Op de Algemene 

Ledenvergadering van 7 

februari j.l. werden de 

jubilarissen in het zonnetje 

gezet. 

 

 

Van links naar rechts op de 

foto: Ria Buiting, Marijke 

Vlot, Annie Gerrits en 

Marlies Kleiboer 
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Ingekomen post   

 

Stichting Folkcamps Eerde gaat verhuizen 
 

Stichting Folkcamps Eerde organiseerde tot vorig jaar in de zomerperiode een paar boeiende, 

vermoeiende, maar meer dan beroemde programma’s voor Wereldzang, -dans en -muziek op het terrein 

van Natuurmonumenten bij Kasteel Eerde. En ook bij onze Phoenixvereniging zijn er mensen, die daar 

graag een weekje naar toe gingen. 
 

Dit jaar slaat FcE haar tenten elders op en verkast naar een  

kampeerhuis in Hengelo (O). En daartoe is o.a. deze flyer  

gemaakt. U heeft deze flyer al kunnen zien bij Phoenix  

onder de Kerstboom. Binnenkort ligt er meer foldermateriaal  

in de Veste om kennis te nemen van deze bijzondere manier  

om een week in de zomer door te brengen. 
 

Voor wie nieuwsgierig is geworden, naar wat er dan zoal  

precies verwacht kan worden, kan ik alleen maar adviseren  

om de stoute schoenen eens aan te trekken, en zich aan te  

melden. Volksdansers -en zij die wereldmuziek meer beleven  

met hun instrument of met zingen-, zullen beslist met een  

stevige ervaring rijker thuis komen. En wil je eerst mensen  

hierover spreken, dan meld je je maar. Zo nodig organiseren  

we er een informatieve koffieochtend voor… 
 

         Lia van der Waarde-Buning 
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Raadfoto  

 

SLUITINGSDATUM  KOPIJ  ZOMERKWIBUS:  1 MEI 2018 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Ra ra, wie is dit? 

 
Weet je wie dit schattige kindje,  

nu een actieve Phoenixer, is?  

Schrijf je oplossing op de lijst, met je naam 

erbij + de groep waarop je danst. 

  

Wie niet in De Veste komt, kan de 

oplossing ook mailen aan 

 kwibus@phoenix-apeldoorn.nl 

 

Onder de goede oplossers wordt een leuke 

prijs verloot! 

 

Je kunt meedoen aan deze prijsvraag tot en 

met maandag 30 april. 
 

mailto:kwibus@phoenix-apeldoorn.nl

