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Georgië, wij komen eraan! 
 

 
 

Op 25 mei gaat Phoenix Vocaal weer op stap, alweer voor de 

vierde keer, en dit keer naar Georgië! Waar Georgië ook alweer 

precies ligt, is hieronder op het kaartje te zien. Speciaal voor de 

Kwibus is bovenstaande leuke foto gemaakt van de 

voorbereidingen, die zoals je ziet in volle gang zijn! Op 2 juni 

komt de groep volgens plan weer terug in Apeldoorn. 
 

We hopen dat het weer een heel bijzondere, gezellige en leerzame 

reis zal gaan worden. Heel veel plezier toegewenst! Extra leuk is 

dat wij allen een beetje mee op reis kunnen via het reisblog, dat 

Vocaal weer gaat bijhouden! Kijk snel op de flyer op pagina 4, 

daar staat precies hoe je kunt inloggen en hoe je hun reis op de 

voet kunt volgen. 

    

 
 

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 

14.45 – 15.15 uur Onderbouw Anne Mulder       voor kinderdans-     
14.30 – 15.30 uur Middenbouw Joanne van ’t Hof       leiding, zie het       

15.45 – 16.45 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 Margreet Huizer       055-5219249 

Donderdag  

14.00 – 15.30 uur Seniorengroep Mascha Kreugel          
18.00 – 19.00 uur Kinderselectiegroep 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    Jettie Bron   0578 - 570146 

 
 

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, 
 

Alweer de laatste Kwibus van 

dit dansseizoen. Na de Kwibus 

speciaal over onze André nu 

weer een ‘gewone’ Kwibus. We 

zijn als redactie overladen met 

complimenten over deze 

Kwibus. Daarvoor hartelijk 

dank! We zijn heel blij dat we 

dit eerbetoon aan André hebben 

mogen maken. 
 

In deze Zomerkwibus onder 

andere aandacht voor het 

optreden van het Dansensemble 

in Leuven, voor de jubilarissen 

die tijdens de Algemene 

Ledenvergadering in het 

zonnetje zijn gezet en een 

kennismaking met onze 

Voorbereidingsgroep. 

Vind je de zomervakantie 

zonder dansen en/of zingen veel 

te lang duren? Kijk dan eens in 

de festivalagenda: deze zomer 

zijn er veel festivals, wellicht 

staat er iets interessants voor je 

bij! 
 

Veel leesplezier! We wensen 

eenieder een hele fijne zomer 

toe. Namens de redactie, 
 

   Wendy 

 

   Elly 

 

 

  

 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 

 

Dansensemble 

Jan Willem Gouverneur 

Marian Gouverneur 

Margreet Huizer 

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 

 
Brenda Vollers  

   

 

 

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 uitgestelde Algemene Ledenvergadering van maandag 1 april jl. was  

een goede vergadering. We hadden er bewust voor gekozen om het ontbreken  

van André van de Plas niet direct te benoemen. Dat zou zoveel emoties  

oproepen! En wij, als bestuur, moesten deze vergadering natuurlijk wel ‘even’  

doen. Dat is nu eenmaal de wettelijke verplichting. Maar makkelijk was het  

niet in deze omstandigheden. Gelukkig hebben we het verderop in de  

vergadering nog wel over hem kunnen hebben.  
 

Tijdens de A.L.V.  hebben we een presentatie gedaan over ‘anders besturen’ en hoe we de leden meer 

kunnen betrekken bij onze vereniging. We zijn blij met alle input die we daarbij van de aanwezigen 

hebben gekregen. We denken dat iedereen de gelegenheid heeft gehad om ideeën aan te dragen, want 

ook in de weken na de A.L.V. zijn de vellen met de verschillende punten tijdens de pauze van de 

lessen vol geplakt met memobriefjes. Daarvoor willen we iedereen hartelijk bedanken! Op 21 mei gaan 

we samen met de staf (docenten, voorzitters van de commissies en bestuur) bekijken hoe we hier een 

vervolg aan gaan geven. En vooral hoe we jullie, de leden, kunnen betrekken bij het vervolgtraject. 

Want het is niet de bedoeling dat het bestuur het veranderproces alleen gaat doen. We gaan dit samen 

doen zodat de (werk)druk van het bestuur afneemt en we met elkaar vorm kunnen geven aan onze 

vereniging.   
 

De Bestuurdersacademie Apeldoorn heeft twee avonden georganiseerd met het thema ‘besturen op een 

andere manier’. Dit sloot dus mooi aan bij het punt waarmee wij binnen Phoenix bezig zijn! Anneke en 

ik zijn naar de eerste avond geweest. Het ging vooral over of een vereniging nog wel bestaansrecht 

heeft en hoe we de leden meer kunnen betrekken bij de vereniging. Het was mooi om te horen hoe 

andere besturen werken en om tips van elkaar te krijgen. De tweede avond ging over efficiënt besturen 

met digitale tools. Hier hebben Anneke, Jettie en ik kennis gemaakt met Trello. Een programma 

waarmee heel overzichtelijk en snel binnen het bestuur en commissies gecommuniceerd kan worden en 

waar acties en besluiten in vast gelegd kunnen worden. Wij werden hier heel blij van; zeg maar rustig 

super-enthousiast. Dit gaan we zeker inzetten binnen Phoenix.  
 

Omdat dit alweer de laatste Kwibus van dit seizoen is, wensen wij een ieder alvast een hele goede 

zomervakantie toe. En dan zien we elkaar graag weer na de vakantie terug op de instuif of in de 

reguliere lessen. 
 

Namens het bestuur,     

        Lizzy Preisser,   penningmeester 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

                                           

Gastdocent  

Marlies Juffermans  

op maandagavond  

15 april 

 



   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agenda + Vooruitblik 
 

   
Juni 

Wat  : Laatste lesweek 

Wanneer : week van 17 juni 

Juli en Augustus 
Wat  : AVO Zomerinstuiven Seniorenprogramma 

Wanneer : dinsdagochtend 2, 9, 16 en 23 juli en  

    27 augustus 

Tijd  : 10.00 – 11.30 (zaal geopend vanaf 9.30) 

Kosten  : €4,50 incl. koffie/thee in de pauze 

    €3,50 (Aviva, Phoenix en  

              ‘Dansjefit Senioren Apeldoorn’) 

Waar  : De Groene Hoven (zaal 2) 

    Koninginnelaan 280, Apeldoorn 

Opgave en info : Dick Flight 06-37004565 of via  

    dansjefit.senioren.apeldoorn@gmail.com 

 

September 
Wat  : Openingsinstuif 

Wanneer : maandag 2 september 

Tijd  : 20.00 – 22.30 

 
Wat  : Start volwassenen en tieners 

Wanneer : 9 t/m 12 september 

 

Wat  : Start Phoenix Vocaal 

Wanneer : dinsdag 3 september 

 

Wat  : Introductiecursus Internationale dans  

    o.l.v. Jeanneke Bruning 

Wanneer : maandagavond 6x van 9 september t/m  

              14 oktober 

Tijd  : 19.30 – 21.00 

 

Oktober 

Wat  : Cursus Dansfit 1. o.l.v. Jeanneke Bruning 

Wanneer : op de woensdagavonden van 2, 9, 16 en  

    30 oktober en 6, 13, 20 en 27 november 

Tijd  : 19.15 – 20.15 

 

Wat   : Phoenix workshop 

Wanneer : zondag 13 oktober 

Tijd  : 13.00 – 17.00 

 

Wat  : Concert Balkan Lab 

Wanneer : zondag 27 oktober 

Tijd  : 15.00 – 16.30 

 

Wat   : Herfstinstuif o.l.v. Jeanneke Bruning 

Wanneer : maandag 21 oktober 

Tijd  : 20.00 – 22.30 

    
          

              Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld 

               Alle tijden onder voorbehoud 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

mailto:dansjefit.senioren.apeldoorn@gmail.com
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Festivalagenda en Zomerinstuiven  

 

Juni 
Wat  : Internationaal Dansfestival Bolsward 

Waar  : Bolsward 

Wanneer : 26 juni tot en met 29 juni 

Info  : dansfestivalbolsward.nl 

    Dit festival brengt een gevarieerd aanbod van dans- en muziekculturen uit praktisch alle werelddelen. 
 

Wat  : Op Roakeldais 2018 

Waar  : Warffum 

Wanneer : 27 juni t/m 30 juni 

Info  : oproakeldais.nl 

    Tijdens dit internationale dans- en muziek festival is er voor jong en oud veel te beleven en mee te  

    dansen. In de dansvoorstellingen laten de dansers je kennis maken met hun cultuur. Je kunt zelf heerlijk  

    swingen op de muziek van de livebands tijdens de Latin Night en de ‘Dance Together’. Kom je eigen  

    danstalent ontdekken in één van de workshops of luister naar één van de vele artiesten. 

Juli 

Wat  : Moai Fuort Simmerfestival 

Waar  : Burgum 

Wanneer : 1 t/m 7 juli 

Info  : moaifuort.frl 

    Dans, ontmoet en beleef tijdens dit internationale dans- en muziekfestival. 
 
 

Wat  : Wereld Dansfestival Schagen 

Waar  : Schagen 

Wanneer : 7 juli t/m 14 juli 

Info  : dansfestivalschagen.nl 

    Dit festival laat de traditionele dans en cultuur van verschillende landen een week lang op inspirerende  

    wijze samenkomen door middel van spetterende voorstellingen, Nederlanders die internationale dansers  

    ontmoeten en jonge amateurs en professionals die samenwerken aan een voorstelling. 

 

Wat  : Wereld Dans en Muziekfestival Sivo 

Waar  : Orvelte 

Wanneer : 19 juli t/m 21 juli 

Info  : orvelte.net 

    Door middel van dansworkshops, het wereldorkest en de ‘Meet and Eat’ staat het festival in het teken van 

    interactie, ontmoeting en uitwisseling van Nederlandse en buitenlandse culturen uit de hele wereld.  

Augustus 

Wat  : Bruegheliaans Festijn  

Waar  : Losser 

Wanneer : 22 augustus t/m 25 augustus  

Info  : hallolosser.nl 

    Bruegheliaans Festijn en de Losser Böggelrieders bestaan dit jaar samen 100 jaar. Een mooie reden voor 

    een groots en internationaal Bruegheliaans Festijn. Met folkloristische groepen uit Italië, Duitsland,  

    Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. 

 

                                   Instuiven (AVO-instuiven zie Agenda, pagina 4) 
Wat  : Zomerinstuiven  

Waar  : Ina Boudier Bakkerlaan 7, 3582 VA, Utrecht 

Wanneer : Iedere dinsdag in juli en augustus 

Tijd  : 20.00 tot 23.00 

Info  : siru.nl/zomer-instuiven-2018 

    Als je in de zomermaanden ook graag wil dansen kun je in Utrecht naar de bruisende zomerinstuiven  

    gaan. Iedere week andere dansleiding en een aantal keren met een live orkest. Zie de website. 
 

 

Wat  : ZomerDans 

Waar  : Nivoncentrum, Lodewijkstraat 1, hoek Berfloplein, Hengelo (ov) 

Wanneer : Iedere woensdagavond in juli en augustus 

Tijd  : 19.30 tot 21.30 (maar vaak wordt het wel iets later omdat het zo gezellig is) 

Info  : ivanica.nl 

    Elke woensdagavond komen er dansers uit de hele regio naar Hengelo om samen te      

    dansen. Elke week is er een andere dansdocent, ook uit de hele regio. 

 

 

http://www.moaifuort.frl/
http://www.siru.nl/zomer-instuiven-2018
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Van het Dansensemble  

Van 18 tot en met 22 april is het Dansensemble naar het festival ‘Paasfeesten Leuven’ geweest.  Om de 

groep wat meer body te geven zijn er een aantal gastdansers gevraagd om mee te gaan, en zodoende 

gingen Joppe, Dirk en Sven mee naar Leuven. Naast deze drie heren was er ook een orkest van de partij 

dat alle optredens muzikaal heeft begeleid. De meeste leden van dit orkest spelen al samen in het orkest: 

‘Overstag’. In een korte periode hebben zowel de gastdansers als het orkest ons repertoire geleerd, en 

gezorgd dat we supertof op het podium konden verschijnen. Hier volgt een verslag! 

 

Afgelopen paasweekend hadden wij (Tessa en Vera) ons eerste festival met het Dansensemble! We 

gingen met de hele groep naar de Paasfeesten in Leuven waar ook Finse, Franse, Griekse, Slowaakse en 

twee Leuvense groepen mee deden. Wij vonden het heel gezellig! 

Bij aankomst werd iedereen verdeeld over gastgezinnen en wij sliepen met z’n tweeën bij een 

vriendelijk jong gezin, waarvan de moeder zelf ook danste in één van de Leuvense groepen. Op de 

eerste dag, Goede vrijdag, hadden we al meteen een optreden voor publiek waarin we ‘De vijf dorpen’ 

(choreografie van Wijnand Karel), het door Flora en Sven gedanste duet ‘Bij maanlicht’ (choreografie 

van Floortje Doeksen) en ‘Geuzen’ lieten zien. Dit optreden ging goed en direct daarna gingen we op 

straat optreden. Dit was even wennen, want de straatstenen voelen heel anders aan dan het podium maar 

het was wel heel leuk. In de avond hadden we een spelletjesavond waarbij we tegen de andere landen 

konden spelen. Helaas zijn we laatste geworden, maar we hebben wel meteen kennis kunnen maken met 

de dansers uit de andere landen.  
 

                                                                                                          
 

Op de tweede dag liepen we een optocht door de stad die we afsloten met een optreden voor het 

stadhuis. Wat ons opviel waren de Fransen die dit allemaal op stelten deden en zonder te vallen! Tijdens 

de receptie in het stadhuis werd gratis bier geschonken dus je zult wel begrijpen dat het er wel gezelliger 

op werd. De avond was gevuld met dansen uit verschillende landen, ieder land deed een workshop van 

verschillende dansen van hun land. Verrassend genoeg kenden veel Belgen ook de Nederlandse dansen 

zoals ‘Bravade’. Ook legden de Fransen een dans uit die bij ons bekend staat als ‘All American 

Promenade’.  

Op eerste paasdag begonnen we de dag met zingen in een Paasmis. Na het latertje van de avond 

daarvoor was dit voor de meeste mensen niet geweldig, maar het ging best goed mede dankzij de 

ondersteuning van Mattijs en Annemieke uit het orkest. In de middag hadden we vrij en konden we 

allemaal genieten van het heerlijke weer. ’s Avonds waren er feestjes bij de verschillende gastouders en 

ook daar hebben we gedanst. We hebben zowel de Grieken als de Fransen verslagen met tafelvoetbal! 

Toen was het alweer de laatste dag… We hadden nog een groot optreden waarin we weer onze dansen 

mochten laten zien. We dansten weer ‘De vijf dorpen’, ‘Bij maanlicht’ (gedanst door Vera en Joris) en 

Echte mannen/Aan de kade. Alle dansen gingen goed en het was een heel leuk optreden met een 

enthousiast publiek. Helaas zat toen ons eerste festival er alweer op. We hebben er enorm van genoten 

en we kunnen niet wachten tot het volgende festival.    

                  Tessa en Vera 
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           Verjaardagskalender 
 

 

 

 

 

                                                                   
 

    JULI 
 

01-07 Gerrie  BM 

02-07 Lies  SR 

03-07 Resi   SR 

06-07 Joke  Za 

07-07 Romy ` DE 

08-07 Sjaan   ZA 

09-07 Loes  SR 

10-07 Anneke                  BGW+SR 

14-07 Bart   TI+KDS 

16-07 Rien  EL+VG 

17-07 Agnes   VvP 

18-07 Wilma  BGW 

19-07 Henny  ZA 

20-07 Maartje                 BM 

25-07 Dea  SR  

27-07 Leni   BM+GM 

28-07 Ans   SR 

31-07 John   VvP 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                 
 

 

    OKTOBER 
 
 

Oktober 

06-10 Manon   DE 

06-10 Joke   ZA 

08-10 Geeske   BGW 

09-10 Erna   VvP 

10-10 Thea   BGW 

10-10 Willemijn  VG 

11-10 Lenie   VG 

11-10 Ingrid   VG 

11-10 Frans   EL 

14-10 Marike   ZA 

14-10 Jos   BL 

14-10 Margreet                  VG+EL 

19-10 Joke  BGW 

25-10 Anne   GM+PD 

25-10 Gika   ZA 

25-10 Marja  SR 

29-10 Anke   VG 

30-10 Sander   TI+VO 

30-10 Trudy   ZD 

30-10 Lizzy   VG 

30-10 Marc   DE+VO 

 

 
 
 

  

AUGUSTUS 
 

01-08 Wilma   VG 

05-08 Wendy   VG 

09-08 Jeanneke               VG+BM+GM 

10-08 Nienke  BB 

11-08 Riet   SR 

15-08 Marianne  ZD 

15-08 Maria  ZD  

15-08 Vera   DE 

16-08 Tonny   SR 

17-08 Olivia  BB 

19-08 Riet   VvP 

20-08 Paula  BGW 

20-08 Lieve  BB 

21-08 Lida   BM+GM 

22-08 Jeannette  BGW 

23-08 Maaike                  VG 

23-08 Wil   BGW 

23-08 Judith  GM 

23-08 Annekatrien VG 

24-08 Lianne  ZA 

26-08 Maud   BGW 

31-08 Ineke   BGW 

31-08 Zoë Lily  OB 

 

 

 

   

SEPTEMBER 
 

03-09 Lauren  MB 

04-09 Yvonne                 ZA+BGW  

05-09 Martha                 VG 

05-09 Bianca   ZA 

05-09 Jeannette  ZA 

08-09 Famke  OB 

13-09 Ans  ZA 

14-09 Merel   BB 

18-09 Els   BGW+BM 

20-09 Bep   ZA 

22-09 Flora   DE 

22-09 Margerit                  BGW+SR 

22-09 Floris   BL+VvP 

22-09 Ans   BGW 

25-09 Jenny  VG+GM 

26-09 Liesbeth                  VvP 

26-09 Leny    SR 

27-09 Ylona   ZA 

28-09  Jannie   ZA 
 

 
                           

Verklaring afkortingen 
 

BB  Bovenbouw 

BL  Bijzondere leden 

BM  Beginners maandag 

BGW  Beginners/Gevorderden woensdag 

DE  Dansensemble 

EL  Ereleden 

GM  Gevorderden maandag 

MB  Middenbouw 

OB  Onderbouw 

PD  Peuterdans 

SG  Selectiegroep 

SR  Senioren 

TI  Tieners  

VG  Vergevorderden   

VO  Voorbereidingsgroep 

VvP  Vriend van Phoenix  

ZA  Vocaal 

ZD  Zitdans 
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Kinderagenda 
Juni 
 

Wat  : Laatste lesdag 

Wanneer : woensdag 19 juni 

 

Wat  : Start kinder/tienergroepen 

Wanneer : vanaf 9 september 

 

September/Oktober/November 
 

Wat  : Open les Kindergroepen   

Wanneer : woensdag 11 september 

Tijd  : OB 14.45 – 15.30 

    MB 14.30 – 15:30 

    BB 15.45 – 16.45 

 

Wat  : Cursus dans-mix 1 voor kinderen 

Wanneer : woensdag 18 en 25 september, 2, 9, 16 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november 

Tijd  : OB 14.45 – 15.30  

    MB 14.30 – 15:30 

    BB 15.45 – 16.45 

 

 

 
 

 

              

 

        

       van jullie presentatie 

      op 27 maart!  

 

 
 

 

                                                    

 

 

        
 

  

 

 

een 

fotootje 

uit het… 
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kleurplaat 

 
  

 

 

                        

 

 

fijne vakantie ! 



   

10 

 
Interview… de Voorbereidingsgroep 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          
 

Van links naar rechts Marit, Sander, Myrthe en Mirthe 

 

 

 
1  Hoe oud ben je en hoeveel jaar dans je al? 

 Ik ben 12 jaar en ik zit al 6 jaar op dansen. 

2  Hoe ben je bij Phoenix terechtgekomen? 

 Een vriendin van mij danste hier al een tijdje en ze vroeg of ik ook een keer mee zou willen doen. 

 Dus ging ik eerst naar een optreden kijken en ik vond dat heel interessant. 

  Daarna besloot ik om drie proeflessen te gaan doen en ben ik met veel plezier verder gegaan. 

3 Wat is je leukste herinnering aan Phoenix? 

 Een keer in Orpheus moesten we optreden met de EK. We deden een Syrische dans en we keken veel in de felle 

 lampen. Daarna wilden we ons weer omkleden, maar op de trappen naar boven konden we niet veel zien en 

 moesten we elkaar vast houden om niet om te vallen. Dat was echt grappig. 

4 Wat vind je van jullie lessen bij de Voorbereidingsgroep? 

 Het zijn leuke en interessante dansen die ik graag doe, en het is ook een gezellige en hechte groep. 

5 Heb je een lievelingsdans of danssoort? 

 Ik dans het liefst Iers, Hongaars of Banat. 

 Banat is een dans uit Roemenië en die dans was ook mijn eerste optreden met de voorbereidingsgroep. 

6 In welk land zou je weleens willen optreden? 

 Ik denk in België, want het is niet ver van huis en ze hebben ook een heel grappig accent. 

7 Waar mag je jou voor wakker maken? 

 Eten en lekker kletsen met mijn vrienden en vriendinnen. 

8 Hoe hoop je dat jouw (dans)leven er over 5 jaar uitziet?  

 Ik hoop dat ik dan allang in het Dansensemble zit en dat ik er heel goed in ben. 
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Interview… de Voorbereidingsgroep  

1  Hoe oud ben je en hoeveel jaar dans je al? 

 Ik ben 16 jaar oud en ik dans al sinds groep 1. 

2  Hoe ben je bij Phoenix terechtgekomen? 

 Mijn vader en moeder hebben mij op Phoenix gedropt met de gedachte:  

 ‘Als hij het niet leuk vindt, dan halen wij hem er wel af’. 

3 Wat is je leukste herinnering aan Phoenix? 

 Dat ik les kreeg, en dansen dans op mooie muziek die ik anders nooit gevonden had. 

4 Wat vind je van jullie lessen bij de Voorbereidingsgroep? 

 Het zijn wel leuke, maar lastige lessen. Het is natuurlijk niet niks, de voorbereidingsgroep. 

5 Heb je een lievelingsdans of danssoort? 

 Er zijn dansen die mij aanspreken, zoals Shto Imala Kasmet Stamena. 

6 In welk land zou je weleens willen optreden? 

 In landen in de Balkan lijkt mij wel leuk. 

7 Waar mag je jou voor wakker maken? 

 Gewoon niet, ik wil ‘s morgens wel fit wakker worden. 

8 Hoe hoop je dat jouw (dans)leven er over 5 jaar uitziet? 

 Ik hoop heel veel op te treden en leuke dansen te dansen. 

 

  1  Hoe oud ben je en hoeveel jaar dans je al? 

   Ik ben 13 jaar oud en ik dans inmiddels alweer 9 jaar. 

  2  Hoe ben je bij Phoenix terechtgekomen? 

   Toen ik net begon op de basisschool moest ik op een sport en ik wou graag iets van dans doen.  

   Toen na veel zoeken kwamen we hier terecht en dat vond ik gelijk leuk. 

  3 Wat is je leukste herinnering aan Phoenix? 

   Toen we gingen optreden in Orpheus. Toen stikten we wel van de hitte en de dikke rokken, maar  

   we hadden het supergezellig met zijn allen. 

  4 Wat vind je van jullie lessen bij de Voorbereidingsgroep? 

   Ik vind het supergezellig met het kleine groepje. Ook vind ik het leuk dat er uitdaging in zit. 

  5 Heb je een lievelingsdans of danssoort? 

   Het leukste vind ik (als ik zou moeten kiezen) Hongaars. 

  6 In welk land zou je weleens willen optreden? 

   Het liefst iets als India, gewoon om te kijken hoe het daar allemaal gaat. 

  7 Waar mag je jou voor wakker maken? 

   Waarschijnlijk chocolade of een lekkere latte macchiato. 

  8 Hoe hoop je dat jouw (dans)leven er over 5 jaar uitziet?  

   Ik hoop dat ik dan lekker met het Dansensemble mee mag dansen en dat we vaak optreden enz. 

 

1 Hoe oud ben je en hoeveel jaar dans je al? 

  Ik ben 15 jaar en ik dans ongeveer 11 jaar. 

2 Hoe ben je bij Phoenix terechtgekomen? 

 Mijn oma (Henny van Beek) danst al een hele lange tijd bij Phoenix en  

 toen ik 4 was, heeft ze mij meegenomen naar een proefles. Ik vond het heel erg leuk en bleef doorgaan met dansen. 

3 Wat is je leukste herinnering aan Phoenix? 

 Ik denk dat ik Dansen onder de Kerstboom het leukste vind. Ik vind het daar altijd gezellig. En ik beleef veel 

 plezier aan de verschillende dansen die we daar doen. Ook maakt het niet uit hoe lang je al danst, of je beginner of 

 gevorderd bent, je kan altijd meedoen! 

4 Wat vind je van jullie lessen bij de Voorbereidingsgroep? 

  Ik vind het heel anders dan dat ik ben gewend, maar wel erg leuk. Ook is het uitdagend.  

5 Heb je een lievelingsdans of danssoort? 

  Ik vind Iers en Mr. Kopmánn erg leuk. De style is erg leuk en de muziek spreekt mij erg aan. En de kleding vind ik 

 heel erg mooi. 

6  In welk land zou je weleens willen optreden? 

 Macedonië. Ik was daar zelf een keer op vakantie en toen werd daar opgetreden door allerlei verschillende 

 volksdansgroepen. Dat zou ik zelf ook wel willen doen. En ik vind het ook een mooi land. 

7 Waar mag je jou voor wakker maken? 

   Voor niks, laat mij maar lekker slapen haha! 

8 Hoe hoop je dat jouw (dans)leven er over 5 jaar uitziet? 

 Ik hoop dat ik dan nog steeds dans, met net zoveel plezier als nu. En dat ik veel mag optreden en ook naar het 

 buitenland mag. Verder hoop ik dan een leuke studie op de universiteit te volgen, met leuke vrienden. 
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Terugblik  

Workshop Roemeens van Cristian Florescu en Sonia Dion 
 

 
 

Na jaren van wachten was het weer zo ver: Sonia en Cristian kwamen eindelijk weer vanuit Canada 

naar Nederland om een workshop te geven! Meerdere malen heeft Cristian benoemd dat de zaal bij 

Phoenix de beste zaal is van Nederland! Eigenlijk de beste zaal van de hele wereld, hij noemt onze zaal 

zelfs wanneer hij bijvoorbeeld lesgeeft in Japan! Ze hebben een hele tour gemaakt met deze workshop 

door Nederland en België (onder andere gaven ze les op het Tanatsfestival in Malle).  
 

Gedurende deze workshop op 24 maart leerden we negen dansen van een totaal nieuw programma. Het 

was niet het type dansen dat je in eerste instantie verwacht vanuit Roemenië. Het waren namelijk 

dansen van verschillende minderheden in het land; daar vertelde Cristian ook allerlei verhalen bij! Juist 

doordat het nu eens om een ander type Roemeense dans ging was het een leuke, afwisselende en 

interessante workshop! Samen zorgden Cristian en Sonia voor een leuke sfeer en aan grapjes geen 

gebrek! We hopen dat dit leuke duo er niet weer zes jaar over doet voordat ze terugkomt! 
             

           Flora en Joris 

                        
 

 

 

Bloemenmagazijn “MARGRIET” 
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 

 

 

De dansen: 
 

- Danţ din Valea Corvului (Mehedinţi) 

- De Secerat (Maramureş) 

- Hora lui Colea (Dobrogea) 

- Terkishe Freilach (Moldova) 

- Hora din Tudora (Botoşani) 

- Cazino (Muntenia) 

- P-a lungu (Lăpuş) 

- Ariciul din Lisa (Muntenia) 

      
 

Op 18 april werd Jantje Klomp 85 jaar! Vocaal heeft haar 

toegetoeterd en verrast met bloemen! Gefeliciteerd, Jantje! 

Workshop Cristian en Sonia 

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

  

     
 

Op de Algemene LedenVergadering van 1 april j.l. werden de jubilarissen in het zonnetje gezet: 
 

12,5 jaar lid : Ans de Beer(ZA) en Nelleke Hallie (BGW). Zij ontvingen een boeket bloemen op deze avond of 

op bij hun groep. 
 

25 jaar lid: Zij ontvingen het Phoenix-hangertje. Ook werd bekend gemaakt dat de leden die de afgelopen 2 jaar 

25 jaar lid waren, alsnog het hangertje ontvangen. Tot vreugde van velen! 
 

Lianne Bons  

Lianne heeft eerst gedanst, maar bij het zingen ligt echt haar hart. Ze zingt ook alweer 20 jaar bij Phoenix Vocaal. 

Naast het zingen vertelt ze ook regelmatig tijdens optredens de achtergronden bij de liederen. 
 

Leni Muis 

Leni heeft eerst bij de Zevensprong gedanst, maar zette haar danscarrière voort bij Phoenix. Eerst op de 

donderdag en nu op maandag, altijd bij Jeanneke. Ze danst nog steeds met veel enthousiasme en plezier en levert 

zeker haar bijdrage aan de gezelligheid op de groep. 
 

Joanne van ’t Hof 

Joanne is als klein, vrolijk, lief en expressief meisje met dansen begonnen bij Margreet. Naast zelf dansen vond ze 

ook plezier in zelf dansles geven. Ze deed dat als juf op school in het speciaal basisonderwijs en nu ook bij 

Phoenix. Kinderen genieten van haar creativiteit en enthousiasme, waarbij elk kind wordt gezien. En altijd is haar 

antwoord aan kinderen, die melden dat ze gaan stoppen: “Dat kan niet, je kunt er niet af...!” Na jaren gedanst te 

hebben in het Dansensemble geeft zij nu ook les aan de voorbereidingsgroep. Daarnaast is ze heel actief binnen de 

PR van Phoenix, zo zorgt ze voor de berichten op facebook. 

 

40 jaar lid: Voor zoveel jaren trouw lid krijgen ze de Phoenix- temperatuur/vocht- en luchtdrukmeter. 
 

Maaike Fennebeumer 

Maaike wilde liever niet uitgebreid in het zonnetje gezet worden. 

Maar er moet toch echt wel worden gezegd dat ze heel trouw is, altijd hartelijk en belangstellend voor alle 

mededansers en de dansleiding! En wie weet het nog… jarenlang stond ze in de oude Veste achter het barretje in 

de zaal, samen met haar man Theo. Zo gezellig, dit was nog voordat het Folk-Café begon. 
 

Bart van Uitert 
Vorig jaar stond Bart, samen met Els, al uitgebreid in het zonnetje als nieuw Erelid van Phoenix. Er was veel te 

melden over zijn uitgebreide Phoenixcarrière. Nog steeds is Bart beschikbaar voor Phoenix, zoals voor PR-vragen 

en foto’s. Een mooi voorbeeld van de blijvende inzet van Bart zagen we op 6 februari. Bij het afscheid van André 

vertelde hij, samen met Els, het verhaal namens ons allemaal over de grote betekenis van André voor Phoenix. 

 

 

Van links naar rechts de 

jubilarissen: Maaike, Bart, Ans, 

Leni en Joanne. 
 

Foto boven: Lianne ontvangt het 

Phoenix-hangertje op haar groep. 
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Terugblik  

Het AVO- lentebal 
 

 
 

Zaterdag 13 april vertrokken wij met 4 personen vanuit Harderwijk richting Apeldoorn om daar het 

lentebal mee te gaan maken. We waren zeer verheugd en hadden het er in de auto over hoe goed het 

bal in Apeldoorn ons altijd bevalt. Normaal gesproken was het bal in de herfst en nu voor het eerst in 

de lente, maar dat maakte voor ons geen verschil. Voor mij was het de tweede keer dat ik mee ging, ik 

dans sinds 2016 bij Horlepiep. We keken uit naar de zaal, goed verlicht, de fijne vloer en leuke dansen 

onder begeleiding van de mooie tonen van Wii Muzikanti.  

 

Sinds 2017 heeft onze vereniging een nieuw lid. Gert heeft het volksdansen na jaren weer opgepakt en 

heeft zich aangesloten bij de Horlepiepers. En nu voor de eerste keer weer mee naar het bal in 

Apeldoorn. Destijds, midden jaren '70, is Gert begonnen met volksdansen. Eerst bij instuiven in de 

jeugdherberg in Apeldoorn en daarna bij Marnix. Gert verheugde zich op het weerzien van zijn oude 

club en was benieuwd of hij nog oude bekenden tegen zou komen, Erik Veenstra bijvoorbeeld. 

 

De avond vloog voorbij en voor we het wisten was het alweer tijd om naar huis te gaan. We hebben 

zeer genoten van alles. Leuk ook dat het thema lente bij een aantal dames zichtbaar was in de 

kledingkeuze, een mooie hoofdtooi met linten of vieze beestjes van de insectenplaatjes. 

Wat jammer dat Wii Muzikanti ermee op gaat houden maar, zo werd er verteld, de bandleden spelen 

gelukkig gewoon door.  

Dus we zien alweer uit naar het volgende jaar.  

 

         Elise Swart uit Harderwijk  
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Ingekomen post 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Phoenix Jaarkalender voor het Goede Doel… 
 

Beste leden van Phoenix. 

 

Zoals jullie misschien wel weten, heb ik, Lia van der Waarde, de afgelopen jaren diverse activiteiten 

georganiseerd om geld in te zamelen voor het goede doel van Phoenix onder de kerstboom. 

 

Begin januari had ik een gesprek daarover met André.  

Hij werd enthousiast van mijn idee om een eenvoudige jaarkalender voor 2020 te maken met foto’s van 

groepen en activiteiten. Dat wil ik dan ook gaan doen! 

Daarbij houd ik mij natuurlijk aan de afspraken die we als vereniging hebben gemaakt voor wat betreft 

de wet op de privacy, met andere woorden: mensen die niet gefotografeerd willen worden komen er niet 

op te staan. 

 

In september en oktober ben ik van plan om alle groepen langs te gaan om foto’s te maken. 

Mijn bedoeling is om vervolgens 12 collagefoto’s samen te stellen en de kalender tegen zo laag 

mogelijke kosten te laten drukken.   

Vervolgens kunnen leden van Phoenix na de herfstvakantie intekenen voor een kalender.  

 

Ik hoop dat er een behoorlijke opbrengst is, om de pot van het Goede Doel te spekken… 

Als iemand nog suggesties heeft of wil meewerken aan het maken van deze kalender, dan kun je mij 

mailen via liavanderwaarde@gmail.com 

 

          Lia van der Waarde 
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Vakantiewens  

 

SLUITINGSDATUM  KOPIJ  HERFSTKWIBUS:  1 OKTOBER 2019 

 
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wij 

van de Kwibusredactie 

wensen jullie 

een mooie zomer toe! 


