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KWIBUS KRANT
De Kwibuskrant is een uitgave van Phoenix Apeldoorn,
Vereniging voor Internationale dans, zang en muziek, in een
oplage van 275 stuks. Redactie: Elly van der Velde, Nel Brouwer
en Wendy Venema.

Correspondentieadres:
Schopenhauerstraat 167, Apeldoorn, tel 055-3668153

kwibus@phoenix-apeldoorn.nl

Dank je wel, André
Wie weet dansen ze
boven ook wel

Als je in de harten van zovelen
een plaatsje hebt gekregen,
dan is het leven rijk geweest

Inhoud
Dank je wel, André

blz.
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Van de redactie

Groepen en dansleiding bij Phoenix
Maandag
19.30 – 21.00 uur
20.30 – 22.00 uur

Beginners
Gevorderden

Jeanneke Bruning
Jeanneke Bruning

055-5419035
055-5419035

Phoenix Vocaal

Marian Gouverneur

055-5219298

Gevorderden
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Tieners (vanaf 12 jr)
Vergevorderden

Joke Langen
Anne Mulder
Joanne van ’t Hof
Joanne van ‘t Hof
Anke Meijer
Margreet Huizer

055-5417041
voor kinderdansleiding, zie het
mailadres
onderaan
055-5219249

Seniorengroep
Kinderselectiegroep
Voorbereidingsgroep
Dansensemble

Mascha Kreugel
Lisette Poen
Marc Bout en Joanne van ’t Hof
Marc Bout

055-5341452

Dinsdag
09.30 – 11.30 uur

Woensdag
Beste allemaal,
Zoals jullie zien is dit een
bijzondere kwibus in kleur
geworden. Ook op deze manier
wil onze vereniging stilstaan bij
het afscheid van een heel
bijzonder en dierbaar persoon,
André van de Plas. Onze
dansleraar en veel meer, ons
erelid, en degene die onze
vereniging met veel passie groot
heeft gemaakt.
Op een aantal gebruikelijke
onderdelen na staat deze kwibus
helemaal in het teken van André.
We zijn uitgegaan van foto’s,
zowel oude als ook heel recente
foto’s, die laten zien wat André
voor Phoenix betekend heeft.
We beseffen dat we niet volledig
zijn; we moesten keuzes maken.
Op het mooie André-boekje dat
we na het afscheid in Heidehof
kregen, staat: Achter elke traan
van verdriet schuilt een glimlach
van herinneringen.
Wij hopen dat deze kwibus veel
glimlachen van herinnering zal
oproepen.
Namens de kwibusredactie,
Elly
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09.45 – 11.15 uur
14.45 – 15.15 uur
14.30 – 15.30 uur
15.45 – 16.45 uur
17.45 – 18.45 uur
20.30 – 22.00 uur

Donderdag
14.00 – 15.30 uur
18.00 – 19.00 uur
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 22.30 uur

Bestuur Phoenix
Voorzitter

VACATURE

055 - 5427482

Penningmeester

Lizzy Preisser

055 - 5417142

Secretaris
Vert. Dansleiding
Alg. bestuurslid

Anneke de Cloet
Margreet Huizer
Jettie Bron

055 - 5215936
055 - 5219249
0578 - 570146

Ledenadministratie

Nel Brouwer

055 - 5416727

voorzitter@phoenixapeldoorn.nl
penningmeester@phoenixapeldoorn.nl
info@phoenix-apeldoorn.nl

leden@phoenix-apeldoorn.nl

Internet
Website
Algemene info
Informatie over en opgeven voor cursussen
Informatie over zang (Phoenix Vocaal)
Informatie over het dansensemble
Kinderdansleiding
Kwibusredactie
Speciaal voor leden (adreswijzigingen, opzeggingen)
De Veste (verhuur zaal/café)

www.phoenix-apeldoorn.nl
info@phoenix-apeldoorn.nl
cursus@phoenix-apeldoorn.nl
vocaal@phoenix-apeldoorn.nl
demo@phoenix-apeldoorn.nl
kinderdans@phoenix-apeldoorn.nl
kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
leden@phoenix-apeldoorn.nl
www.deveste-apeldoorn.nl

Adres: De Veste – Fabianusstraat 4, Apeldoorn, telefoon: 055-542 12 06

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.

In deze speciale Kwibus staan
foto’s van:

Volwassenen

Dick Flight
Bart van Uitert
John Zoomers
Kwibusredactie
en heel veel andere mensen, teveel
om op te noemen en veelal ook
onbekend

Marja Schreuder
Maartje van Alphen
Romy Randolfi
Réka Roest

Van de Bestuurstafel
Beste allemaal!
In deze Kwibus staat André van de Plas centraal.
Hij was een geweldig mens en Phoenix-er in hart en nieren!
Het nieuws van het plotselinge overlijden van André kwam hard bij ons aan.
Het betekende dat er, naast het verdriet, ook direct actie ondernomen
moest worden. André zou namelijk die avond les geven aan de Vergevorderden
en de volgende dag aan de Seniorengroep. We hebben eerst deze groepen
geïnformeerd en vervolgens de hele vereniging.
André was vergroeid met onze vereniging. Daarom was het belangrijk om hem een mooi afscheid te
geven en dit daarin tot uiting te laten komen. Fijn dat Els en Bart tijdens de afscheidsviering namens
Phoenix het woord wilden doen. Er werden mooie herinneringen opgehaald. Ook na afloop in de Veste
was het fijn om zoveel leden en oud-leden van Phoenix te ontmoeten. Een hele troost om dit met elkaar
te kunnen delen.
En dan komen de volgende stappen zoals: wie gaat of gaan zijn groepen overnemen, ‘Phoenix onder de
kerstboom’ en het Nieuwjaarsconcert organiseren?
De opvolging van de groepen is inmiddels bekend. Margreet neemt de lessen van de
Vergevorderdengroep volledig op zich en aan de Seniorengroep gaat Mascha les geven.
Het gemis van een voorzitter binnen het bestuur wordt voor ons steeds merkbaarder. Tijdens de
voorbereidingen van de Algemene Ledenvergadering liepen we hier ook al tegenaan. Daarom aan ieder
het verzoek om bij jezelf te rade te gaan of je zelf deze leuke taak op je wilt nemen. Of dat je iemand
die je uit je omgeving kent bij ons zou willen voorstellen.
We zien je graag op de uitgestelde Algemene Ledenvergadering op maandag 1 april om 20.00 uur in
de Veste!
Namens het bestuur,
Lizzy Preisser, penningmeester

Zingende Phoenix-leden in
de oude Veste met André op
de grond zittend. Het is een
foto uit de beginjaren van
Phoenix.
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Agenda + Verjaardagskalender
April
: Algemene Ledenvergadering
: maandag 1 april
: 20.00 uur

Wat

: Start Cursus Dansfit 3
o.l.v. Jeanneke Bruning
: Op de woensdagavonden
3, 10, 17, april, 8, 15, 22, 29 mei,
5, 12, en 19 juni
: 19.30 - 20.30
: €45,00 leden
€50,00 niet leden
: cursus@phoenix-apeldoorn.nl

Wanneer

Tijd
Kosten
Opgave
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

Wanneer
Tijd

: Vakantie Instuif
o.l.v. Margreet Huizer
: maandag 29 april
: 20.00 - 22.30

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

Verklaring afkortingen
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Bovenbouw
Bijzondere leden
Beginners maandag
Beginners/Gevorderden woensdag
Dansensemble
Ereleden
Gevorderden maandag
Middenbouw
Onderbouw
Peuterdans
Selectiegroep
Senioren
Tieners
Vergevorderden
Voorbereidingsgroep
Vriend van Phoenix (donateur)
Phoenix Vocaal
Zitdans

02-05
03-05
03-05
04-05
06-05
06-05
07-05
07-05
07-05
08-05
10-05
13-05
13-05
14-05
15-05
16-05
19-05
19-05
21-05
25-05
25-05
25-05
26-05
27-05
29-05
31-05

Ouliana
Wobby
Ans
Patricia
Myrthe
Ria
Lana
Riet
Lisa
Ria
Leo
Lidy
`
Jannie
Brenda
Leonie
Dick
Marianne
Iona
Inge
Trienke
Nelleke
Jetty
Selma
Marjanne
Tonnie
Réka

VG+GM+ZA
ZA+BGW
BGW
VvP
TI+VO
BGW
MB
BM
PD
VG+GM
EL
VG
ZD
VvP
MB
VvP
ZA
ZA
BM
ZA+BGW
BGW
VG+GM
GM
ZA
BGW
DE

01-06
01-06
02-06
03-06
04-06
04-06
05-06
06-06
06-06
06-06
11-06
13-06
14-06
18-06
22-06
23-06
24-06
27-06
27-06
29-06
30-06
30-06

Riny
Melline
Marian
Joke
Ada
John
Feronia
Janine
Nadya
Lianne
Cora
Vinusha
Sofija
Marlies
Lucie
Stefanie
Elynn
Lisette
Anne-Marie
Liubov
Jorien
Sarah

VG
GM
VG
SR
BM
BL
BL
ZA+BGW
OB
VO
ZA
TI
BB
DE
VvP
BM
PD
SG+DE
BGW+SR
BB
VG
BB+SG

JUNI

BB
BL
BM
BGW
DE
EL
GM
MB
OB
PD
SG
SR
TI
VG
VO
VvP
ZA
ZD

ZA+BGW
SR
GM
BM+BGW
GM
TI+VO
DE
ZA+BGW
ZA
BGW
VvP
VG
VvP
VG
ZD
ZA
BGW
EL

MEI

Wat

: A.V.O. Lentebal
o.l.v. orkest Wii Muzikanti
: zaterdag 13 april
: 20.00 - 23.00
: Leden Phoenix en Aviva €10,00
Volwassenen €12,50
Jongeren t/m 16 jaar €5,00

Lucie
Anneke
Inge
Ton
Désirée
Mirthe
Tijmen
Jantje
Ine
Marijke
Jetty
Hanny
Ton
Susan
Marian
Leoni
An
Bart

APRIL

Wat
Wanneer
Tijd

01-04
02-04
06-04
06-04
07-04
16-04
18-04
18-04
20-04
21-04
21-04
21-04
22-04
23-04
26-04
29-04
30-04
30-04

André en zijn groepen

2016: André 50 jaar lid, 45 jaar dansdocent
2013: Kookuitje Seniorengroep

1975

1997: De vergevorderdengroep verraste André en Margreet
met een etentje bij hem thuis: Restaurant Chez André

André van de Plas werd in 1966, een jaar na de oprichting, lid van Phoenix. Hij was een neef van de
oprichter, Joop van Gessel. André kreeg al snel allerlei taken, omdat hij goed was in organiseren en ook
onderwijzer was. Hij volgde de kaderopleiding tot volksdansdocent en ging ook lesgeven. Een sfeer
waarin iedereen zich thuis voelde vond hij heel belangrijk. Dankzij André groeide Phoenix uit tot een
grote vereniging met veel leeftijds- en niveaugroepen. De laatste jaren gaf hij bij Phoenix les aan de
Vergevorderden-groep, samen met Margreet, en aan de Seniorengroep. Daarnaast gaf hij nog les aan drie
groepen bij Zarazan in Eerbeek en aan de demonstratiegroep van Garoon in Utrecht. Hij had de tickets al
geboekt om deze zomer weer les te gaan geven in Australië, iets wat hij ook al meer dan 35 jaar met veel
enthousiasme deed.
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André als bestuurder

Phoenix-sticker circa 1975
Ontwerp: Herbert Wardenaar
Phoenix, genoemd naar de vogel die
steeds weer uit zijn as herrijst, is het
symbool van de onsterfelijkheid

Het bestuur van Phoenix in 1985 tijdens het 20jarig bestaan. Van links naar rechts: André van
de Plas, Ria Demmer, Joop van Gessel
(oprichter), Jaap Peeks, Ria van Beers, David
Levi en Frans van Cuijk

Nadat André in 1966 bij Phoenix kwam, werd al snel duidelijk dat hij goed was in organiseren. Hij trad
toe tot het bestuur en werd in september 1968 voorzitter. Hoewel hij met een strakke agenda vergaderde,
was er daarna ook altijd tijd voor gezelligheid tijdens een borrel na. Lief en leed werd gedeeld, zoals nu
nog steeds bij Phoenix gebeurt. André heeft ook deel uitgemaakt van diverse commissies van Phoenix.
André trad tevens toe tot het bestuur van Stichting de Veste, de stichting die het gebouw beheert waarin
Phoenix danst en zingt. Hij werd voorzitter en heeft op deze manier veel kunnen bijdragen aan een
goede huisvesting van Phoenix, eerst in de oude Veste en sinds 2006 in de prachtige nieuwe Veste met
zwevende vloer aan de Fabianusstraat nr. 4.
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André als bestuurder

Afscheidsfeest in de oude Veste

2006: Opening nieuwe Veste, bestuursvoorzitter Guido
Nijland bedankt Stichting Dienstencentrum de Veste

Bloemenmagazijn “MARGRIET”
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Schubertlaan 20
7333 CV Apeldoorn

AL 44 JAAR GOED IN BLOEMEN,
PLANTEN, BLOEMWERKEN

EN VEEL MEER !!
Tel. 055-5332655
Fax 055-5428783
e-mail: margrietbloemen@vbw-groenplein.nl
www.flowerserviceapeldoorn.com
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Kinderagenda
April
Wat
Wanneer

Tijd

Kosten
Opgave
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Dans-Mix voor kinderen cursus 3
o.l.v. kinderdansdocenten Phoenix
: Op de woensdagmiddagen
3, 10, 17, april, 8, 15, 22, 29 mei,
5, 12, en 19 juni
: Onderbouw (4-7 jaar) 14.45 - 15.30
Middenbouw (6-9 jaar) 14.30 - 15.30
Bovenbouw (8-11 jaar) 15.45 - 16.45
: Onderbouw: €45,00
Midden- en Bovenbouw: €50,00
: cursus@phoenix-apeldoorn.nl
: A.V.O. Lentebal
o.l.v. orkest Wii Muzikanti
: zaterdag 13 april
: 20.00 - 23.00
: Jongeren t/m 16 jaar €5,00

Pret met André tijdens een kinderweekend in Otterlo
in de 90-er jaren van de vorige eeuw

Lang geleden, in 1975, bestond
Phoenix 10 jaar.
Er werd een feestweek
georganiseerd en André zat in het
feestcomité. Op 3 mei werd er een
voorstelling gegeven in Orpheus.
Deze kindergroep liet de
Konijnenpolka zien.

Ken jij de Konijnenpolka?
Bekijk ‘m op Youtube en je danst
‘m zo mee!
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Roeneens

Mexicaantje

Elke twee jaar gaf Phoenix met de hele vereniging een
voorstelling in Orpheus. Deze foto’s zijn van 4 en 5 mei
1979. Ook de drie kindergroepen en de tienergroep
traden op.

André met de Extra Kindergroep achter de oude Veste.
Van 1994 tot 2000 gaf hij met Margreet les aan de EK.

9

André en het Dansensemble

Optreden van Phoenix (met André vooraan op de foto)
in Minden, augustus 1974. De Hollandse en
Joegoslavische choreografieën werden getoond en de
1e prijs werd behaald. Phoenix is vier jaren naar dit
festival geweest en won drie keer de eerste en een keer
de tweede prijs.

Voorstelling in Orpheus, mei 1979
André met
Theodor en
zijn vrouw
in 2014
tijdens het
slotfeest van
de
Kroondansvakantie
(met dank
aan Annie
Kroon)

Bericht van Theodor aan Margreet
Wat een ontzettend bericht !
Door de overleiden van Andre de dans
leven verlies een van de best dansleiders
en kenners van internationale folklore
dans.
Hij zal blijven in de herinnering van alles
die met hem hat gedans.
25 jaar Dansensemble 1971 - 1996

Liefs
Theodor

Vanaf het begin van Phoenix werd er al opgetreden, maar vanaf 1971 was er sprake van een echte
demonstratiegroep. André heeft 20 jaar lang met veel enthousiasme de artistieke leiding gehad, van
1976 tot en met 1996, eerst samen met Februtine Pietersz, toen met zijn zus Carin van Heumen en
tenslotte met Margreet. Eerst werden de choreografieën gemaakt door de eigen dansleiding, maar later
werden buitenlandse choreografen uit diverse landen aangetrokken, zoals ook Theodor Vasilescu.
André stelde zijn huis beschikbaar en was gastheer. Door deze contacten werd het Dansensemble vaak
uitgenodigd voor buitenlandse festivals. Ook uitwisselingen met buitenlandse groepen werden door
André georganiseerd, waarbij Phoenix-leden als gastgezin fungeerden. Als artistiek leider was André
daarnaast nauw betrokken bij de organisatie en het programma van de voorstellingen, die Phoenix in
Orpheus gaf.
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Evenementen met André
Slotdag juni 2005

Goede doel 2018: Stichting Hartedroom

AVO-bal 2016

Workshop Bulgaars
nov. 2008

Couplet uit lied Seniorengroep bij 20 jaar Phoenix

Het grote verschil tussen een dans/zangschool en een dans/zangvereniging zit in de vele activiteiten,
die buiten de lessen om georganiseerd worden. De gezelligheid en persoonlijke contacten zijn bij
Phoenix altijd belangrijk geweest. André heeft daar niet alleen aan bijgedragen, maar er ook zelf van
genoten. In het jubileumboekje Phoenix 25 jaar wordt geschreven over uitstapjes met picknick na,
fietstochten, voorstellingen, ontvangst van buitenlandse groepen en weekends in Rhederoord, waar in
1974 zelfs 100 mensen aan deelnamen! Ook nu zijn er gelukkig nog allerlei activiteiten naast de
lessen: de instuiven, het AVO-bal, de jubileumfeesten en de workshops. Wat zal het raar zijn dat André
niet meer bij de workshops meedanst. Bij de organisatie van jubilea van Phoenix zat André in de
feestcommissie. Dansen onder de Kerstboom was helemaal zijn activiteit, waarbij hij zorgde dat er een
goed doel was, vaak gericht op kinderen, en waarbij het zeker was dat de opbrengst goed terecht
kwam. Op bladzijde 14 lees je over het Nieuwjaarsconcert in januari, dat André nog organiseerde.
11

Jubilea en een lintje

40 jaar Phoenix,
maart 2005, nog
in de oude Veste.
Even pauze
tijdens het
zeer drukke en
gezellige
Top 40- bal.

De ereleden snijden de taart aan tijdens het
40-jarig jubileum

45-jarig jubileum, maart 2010 in de nieuwe Veste

50 jarig jubileum van Phoenix, maart 2015 – het Jubileumlied
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Joke en André snijden de taart

Jubilea en een lintje
Workshop Roemeens tijdens 50 jaar Phoenix

André met zijn vroegere dansjuf van
de demonstratiegroep Ineke Top

Tijdens het 45-jarig jubileum van het Dansensemble op zaterdag 11 juni 2016 ontving André tot
zijn grote verrassing en in het bijzijn van zijn familie uit handen van loco-burgemeester M.
Sandmann van de gemeente Apeldoorn een koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van OranjeNassau. André kreeg deze welverdiende onderscheiding voor zijn verdienste voor de maatschappij
en Phoenix in het bijzonder.
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Nieuwjaarsconcert
Op zondag 20 januari was het
nieuwjaarsconcert van Phoenix. Er werd
gespeeld door het orkest Zadar, dat al
eerder geweest was voor een concert
met Zigeunermuziek.
Zowel dit concert als het vorige waren
georganiseerd door André.
Bij het vorige concert kon ik maar
moeilijk blijven stilzitten, dus ik was
blij dat deze keer in het tweede deel na
de pauze gedanst kon worden.
Maar eerst het eerste deel met luistermuziek, er werd een grote variatie aan muziek gespeeld uit
verschillende regio’s van de Balkan. Voorafgaand werd er verteld waar het over ging, en zo werden er
menig ongelukkig aflopende liefdesverhalen voor ons bezongen.
Maar er waren ook instrumentale stukken, van rustig tot snel en opzwepend.
Na de pauze werden we verrast met een klein optreden van het Dansensemble met hun Ierse serie, altijd
heerlijk om te zien!
Toen mochten we eindelijk zelf dansen, het orkest speelde nog ruim een uur verder met veel bekende
baldansen. André gaf leiding aan het bal, danste in het midden en gaf leiding aan het geheel. Er waren
van de verschillende groepen waar André les aan gaf veel mensen aanwezig.
Nu achteraf is het gek om er op terug te kijken, het was voor mij persoonlijk de laatste keer dat ik
André gezien heb, en ook naast hem gedanst heb. Ik danste Cupino Colo, een hele snelle dans naast
hem. Het was bizar om zo snel na deze dag te horen dat hij was overleden.
Maar laten we André herinneren zoals hij was op deze dag, dansend, vol leven en plezier.
Willemijn
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In de krant en brief gemeente

Stentor 4 februari 2019
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Nog één foto
Festival Minden 1975
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SLUITINGSDATUM KOPIJ ZOMERKWIBUS: 1 MEI 2019

