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Wat begon met een opmerking van Marc Bout: “Soms noemen 

ze weleens iets, bijvoorbeeld een ruimte in een gebouw, naar 

een belangrijk persoon…”, is door Phoenix op een prachtige 

manier uitgewerkt. Op maandag 2 september, tijdens de 

openingsinstuif van het nieuwe seizoen, is de naam van het 

café in de Veste onthuld: Café André! Er is geen betere manier 

denkbaar om André van de Plas in ons midden te houden.  

Ook een mooi 

vormgegeven 

portret van André, 

ontworpen door 

Bart van Uitert, 

werd onthuld. 

Inmiddels heeft 

het een plekje 

gekregen in Café 

André.  
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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 – 15.30 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   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    VACATURE    

 

 
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, 
 

 

Voor jullie ligt weer de eerste 

kwibus van het nieuwe Phoenix- 

seizoen. Met een uitgebreid 

verslag van de prachtige reis, die 

Vocaal heeft gemaakt naar 

Georgië. Met een bijzonder en 

ontroerend verslag van 

Margreet, die in Australië de 

Memorial Days voor André 

meemaakte. Je leest hierin ook 

dat er nu zelfs een André van de 

Plas Scholarship bestaat! In de 

volgende kwibus meer hierover.  
 

Als het goed is, trekken de beide 

vacatures op bladzijde 3 ook 

direct de aandacht. Wij hopen 

dat het bestuur spoedig uit de 

brand wordt geholpen. Wij 

weten uit ervaring hoe leuk het 

is om een steentje bij te dragen 

aan onze vereniging. 
 

In de agenda staan weer allerlei 

activiteiten, waar je aan mee 

kunt doen. In de Terugblik zie je 

een kersverse foto van de 

workshop Israëlisch, die al heeft 

plaatsgevonden. Er is 

ingekomen post en… vergeet 

vooral niet de Raadfoto! 
 

Namens de redactie veel 

leesplezier,   

   Elly 
 

   

 

 

  

 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 
 

Dansensemble 

Jan Willem Gouverneur 

Marian Gouverneur 

Joanne van ‘t Hof 

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 

 
Anneke Tijmensen 

Jolanda de Bie 

Marjolijne Brandenburg

  

   

 

 

 

Kinderen 
 
Isolde Zonnenberg 

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, 
 

Wat een leuke verrassing op de openingsinstuif: het café is omgedoopt tot Café André!  

De foto van André heeft daar een mooie plek gekregen. Op deze manier was André  

bij aanvang van ons jubileumjaar toch aanwezig! 
 

Phoenix wordt dit seizoen 55 jaar en dat gaan we vieren. Er is al een jubileum- 

commissie. We zijn benieuwd wat ze voor ons in petto hebben. Phoenix kennende  

zal het weer een gezellig feest gaan worden, met leuke activiteiten voor iedereen.  
 

Jullie hebben al een mail gekregen van onze secretaris over de ontstane vacature binnen het bestuur. Naast de al 

bestaande vacature van Voorzitter zijn we op zoek naar een Algemeen Bestuurslid. Het bestuur bestaat nu nog maar 

uit 3 personen in plaats van 5 en dat valt ons erg zwaar. We doen dan ook een dringend beroep op iedereen om bij 

jezelf te rade te gaan of één van deze vacatures wat voor je is. Of misschien ken je wel iemand van buiten de 

vereniging die deze interessante taak op zich wil nemen. Blijf niet aan de kant staan, maar doe en zoek actief met ons 

mee!  
 

Per volgend seizoen zoeken we een nieuwe dirigent voor Vocaal. Marian Gouverneur heeft aangegeven dat ze na 20 

jaren per september 2020 wil stoppen. Dat lijkt nog ver weg, maar een jaar gaat snel voorbij. En een koor zonder 

dirigent, dat kan natuurlijk niet.  
 

Phoenix onder de Kerstboom staat weer op de agenda. We hebben nog geen doel voor deze benefiet-middag. Ben jij 

direct betrokken bij een (kleinschalige) organisatie die afhankelijk is van giften? Wil je dat de opbrengst van Phoenix 

onder de Kerstboom naar die organisatie gaat? Dan kun je het doorgeven aan het secretariaat:  

info@phoenix-apeldoorn.nl.  

    Namens het bestuur,  Lizzy Preisser,   penningmeester 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Phoenix zoekt een nieuw bestuurslid 

 

Phoenix Apeldoorn, vereniging voor internationale 
dans, zang en muziek, zoekt iemand om het bestuur 
te versterken.   

 

Welke vaardigheden zoeken we in deze persoon? 
- Het leuk vinden om mee te denken over de koers van  
  Phoenix 
- Met een frisse blik naar de toekomst van Phoenix   
  kunnen kijken  
- Mee kunnen denken over het beleid van Phoenix 
- Voelsprieten hebben voor wat er omgaat in de  
  vereniging 

 

Hoeveel tijd kost het om lid van het bestuur te zijn? 
- Dat is variabel; gemiddeld 1 à 2 uur per week 
 

Wat heeft Phoenix te bieden? 
- Je maakt deel uit van onze gezellige vereniging 
- Je behoort tot een enthousiast team van   
  bestuursleden 
- Je draagt bij aan het voortbestaan van Phoenix  
- Je bent gratis lid van de vereniging 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 
secretaris van Phoenix: 
Anneke de Cloet, info@phoenix-apeldoorn.nl 

 
 

 

 
Phoenix zoekt een voorzitter 

 

Phoenix Apeldoorn, vereniging voor internationale 
dans, zang en muziek, zoekt iemand die het bestuur 
kan leiden.   

 

Welke vaardigheden zoeken we in een voorzitter? 
- Het gezicht van de vereniging kunnen vormen, 
  zowel naar binnen als naar buiten 
- Beleidsmatig kunnen denken 
- Goed kunnen organiseren en slagvaardig zijn 
- Een visie hebben t.a.v. de toekomst van Phoenix 

 

Hoeveel tijd kost het om voorzitter te zijn? 
- Dat is variabel; gemiddeld 4 uur per week 
 

Wat heeft Phoenix te bieden? 
- Je maakt deel uit van onze gezellige vereniging 
- Je behoort tot een enthousiast team van   
  bestuursleden 
- Je draagt bij aan het voortbestaan van Phoenix  
- Je bent gratis lid van de vereniging 
 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 
secretaris van Phoenix: 
Anneke de Cloet, info@phoenix-apeldoorn.nl 
 
 

mailto:info@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:info@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:info@phoenix-apeldoorn.nl
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Agenda + Vooruitblik 
 

     

 

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

Wanneer : 8 x op woensdag 2, 9, 16, 30 oktober en 6, 

    13, 20 en 27 november 

Tijd  : 19.15 – 20.15 

Kosten : € 36,00 A.V.O. leden  

  € 40,00 niet leden 
 

Wat  : Concert en aanleerdanshuis Hongaars  

    m.m.v. Trio Trabant 

    (Externe activiteit) 

Wanneer : Donderdag 31 oktober 

Tijd  : Aanvang 20.00 (zaal open vanaf 19.30) 

Kosten  : € 10,00 

 

Wat  : A.V.O. Seniorenbal 

Wanneer : Donderdag 21 november 

Tijd  : 14.00 – 17.00 (zaal open vanaf 13.30) 

Kosten  : € 5,00 incl. consumptie (leden A.V.O.- 

    verenigingen € 2,50) 

 

Wat  : A.V.O. workshop Mexicaans o.l.v.  

    Bert Fledderus 

Wanneer : Zondag 1 december  

Tijd  : 13.00 – 17.00  

Kosten  : Volwassenen € 17,50 

    Leden A.V.O. verenigingen: € 15,00 

    Jongeren t/m 16 jaar € 10,00 

 

Wat  : Phoenix onder de Kerstboom 

Wanneer  : Zondag 15 december 

Tijd  : 14.00 – 17.00 

Informatie : volgt nog 

 

Wat  : Kerstvakantie 

Wanneer : 23 december 2019 t/m 5 januari 2020 

 

             

 Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld 

               Alle tijden onder voorbehoud 

 

 

  

 

  Hongaarse avond 31 oktober 
 

Dit wordt een hele gezellige en bovenal speciale 

Hongaarse avond in de Veste! 

Trio Trabant verzorgt een heerlijk optreden in 

samenwerking met Csüllög Edina en László Vadas, we 

gaan gezamenlijk zingen en als klap op de vuurpijl zal er 

een (aanleer) Danshuis zijn o.l.v. Marc Bout. 

 

Dit danshuis is geschikt voor iedereen! Leer de basis, of 

gooi je meest ervaren combinaties in de strijd tijdens het 

vrij dansen!  Zie de flyer hiernaast en tot dan!!! 

 

https://www.facebook.com/Trio-Trabant-1483441245282542/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC2saQGe5fvM0y_pw0AxGZEHswtO0cClUkXo2yp3CFC9Fsy4MI9Ub-2KNHRoEsPm-SNKCEk-QHJ8z6N
https://www.facebook.com/csullog.edina?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBKXZtCHtoJM1bVumgCUgCQh1_CHRvmNbswRKjGe0qkP-zhCBp-nrRvdl9eqjiIk_02dHrMFlDYmQNa
https://www.facebook.com/laszlo.vadas.395?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCFkdpu6Lq-k8u49mlBAt-cNZeRy_qcbHuG6iM4NrfXRCPLJrnZLE91G_ifPwaAcsIOxJXiWOcf2zcr
https://www.facebook.com/marc.bout.3?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA38gomJqsjplHA6TEN-kfLbCCyYhqNUXRTypWGpEU6N-82ueORLuV5XUUmWhg08sCyDILJVtWFVzq-
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Vooruitblik  

A.V.O.-workshop Mexicaans 
o.l.v. Bert Fledderus 

      
 

Op zondag 1 december is de jaarlijkse workshop, die 

Phoenix en AVIVA samen organiseren onder de vlag 

van het Apeldoorns Volksdans Overleg, met als doel 

iedereen kennis te laten maken met een bijzondere 

danssoort. Dit keer is dat Mexicaanse dans! 
  

Bert Fledderus is een ervaren docent, die naast zijn 

vaste groepen Internationale dans een passie heeft 

voor Mexicaans. Hij zal deze middag vooral ook wat 

minder moeilijke dansen aanbieden, zodat iedereen 

mee kan doen! Zie voor de details de agenda en geef 

je op via de website van Phoenix! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Phoenix 55 jaar 
 

Op 17 maart 2020 bestaat Phoenix Apeldoorn 

55 jaar!  

Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij 

gaan. 

Inmiddels is er een jubileumcommissie in het 

leven geroepen en zij zijn al 

druk aan het brainstormen over hoe we dat 

kunnen gaan vieren. 

Wat we nu in ieder geval al wel weten is 

wanneer het feest is. 

 

Daarom: 

Houd zaterdag 21 maart 2020 van ongeveer 

13.00 uur tot in de avond vrij! 
 

Verdere informatie volgt via de Kwibus en hoor 

je op de groepen. 

 

    Jeanneke 
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Van het Dansensemble  

     Start 2019/2020, een nieuw seizoen! 
Na de start van de ‘nieuwe’ groep, wat alweer een jaar geleden is, gaan 

we dit jaar volle kracht vooruit in dezelfde richting! Waar we afgelopen 

seizoen allerlei nieuw materiaal naar binnen hebben gehaald zoals een  

Nederlands duet, Mr. Kopmann met Zuid-Afrikaanse invloeden, en nog  

een andere Nederlandse choreografie, gaan we ons nu focussen op voor 

een aantal dansers bekend materiaal. Zo komen in de repetities  

Aan de kade, Echte mannen, Elek/Mehkereki en Szárközi weer voor! 
 

We willen zo snel als het gaat zoveel choreografieën en stijlen in onze voeten hebben dat we weer volop 

kunnen gaan optreden, en donderdag 17 oktober was ons eerste optreden van dit seizoen! Aangezien dit 

blaadje verschijnt na het optreden, en ik het mag typen vóór het optreden kan ik u alleen vast een 

vooruitblik geven, en nog niet vertellen hoe goed het ging, of wie er gestruikeld is :-). Dit optreden is in 

het woonzorgcentrum Sainte Marie, in de buurt van de Veste. Eigenlijk gaan we hier een best leuk 

repertoire neerzetten. Hongaars, Nederlands, Iers en het Mr. Kopmann met Zuid- Afrikaanse invloeden 

komen voorbij, en we houden een kostuumshow. We willen de bewoners een leuke avond vol dans en 

muziek brengen. Voor een aantal van de oud-voorbereidingsgroep is het extra spannend, want dit zal 

hun eerste echte optreden worden met de demonstratiegroep. Wij zijn in ieder geval erg trots op hen!  
 

Wanneer we iets verder vooruit blikken, hebben we donderdagavond 31 oktober een Hongaarse avond 

in de Veste. Daar zal muziek zijn van Trio Trabant, en twee Hongaarse gastmuzikanten. In de loop van 

de avond zal er onder leiding van Marc Bout een (aanleer) danshuis zijn. Hier zal Marc rustig de basis 

uitleggen van een Hongaarse stijl, en voor mensen die al bekend zijn met Hongaarse dans is er ruimte 

genoeg tot vrij dansen. Wij zullen daar in ieder geval vrolijk meedansen!  
 

Ten slotte hopen we dit seizoen weer naar het buitenland te kunnen reizen voor een folklore-festival. 

Vol spanning wachten we op een reactie uit Finland, hoopt u met ons mee? 😊  

Groetjes, namens de Demo,                                                                                                          Joris 
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Verklaring afkortingen 
verjaardagskalender 

 

 

BB  Bovenbouw 

BL  Bijzondere leden 

BM  Beginners maandag 

BGW  Beginners/Gevorderden woensdag 

DE  Dansensemble 

DF  Dansfit 

EL  Ereleden 

GM  Gevorderden maandag 

MB  Middenbouw 

OB  Onderbouw 

OPD  Ouder & Peuterdans 

KDS  Kinderdansselectiegroep 

SR  Senioren 

TI  Tieners  

VG  Vergevorderden   

VvP  Vriend van Phoenix  

ZA  Vocaal 

 

 

           Verjaardagskalender 
 

 

 

 

                                                                   
 

NOVEMBER 
 

03-11  Marian   Docent 

06-11  Bep   SR 

10-11  Lenie   VvP 

13-11  Ger   SR 

13-11  Miny   VG 

14-11  Ineke  ZA 

14-11  Barbara   VG 

17-11  Agnes  SR 

18-11  Gerda   SR 

20-11  Rolien   BGW+SR 

20-11  Lammy   BGW 

21-11  Netty   BGW+SR 

22-11  Wim   EL 

25-11  Anke  Docent 

25-11  Marjolijn  BB 

30-11  Tilly   VvP 

30-11  Jeanne  VvP  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

     

 

 
 
 

  

DECEMBER 
 

01-12  Dinie   VG+GM 

03-12  Aafke   BL 

03-12  Jolanda  SR  

04-12  Henny   VvP 

04-12  Jolanda   BGW 

06-12  Petra  DF 

06-12  Mieke  OPD 

11-12  Joke   Docent 

12-12  Gerda  BM 

14-12  Maritta   SR+BGW 

15-12  Emmy   BGW 

18-12  Willie   SR 

18-12  Driesje   BGW 

21-12  Geertje   BGW 

23-12  Gea   ZA 

23-12  Judith   VG 

26-12  Anneke   ZA 

26-12  Jochem  OPD 

27-12  Myrrin  OB 

28-12  Wil   ZA+VG 

30-12  Berry   VG 

 

 

 

 

   

JANUARI 
 

02-01  Milou   DE 

02-01  Jacoline   ZA 

04-01  Joanne   Docent 

04-01  Mieke   BGW 

05-01  Yvonne                  ZA+BM+BGW 

08-01  Rianne   BM+GM 

10-01  Isolde  BB 

12-01  Fieke  BB+KDS 

13-01  Hetty   SR 

14-01  Thea   BM+GM 

18-01  Marianne   VvP 

19-01  Liesbeth  SR 

21-01  Ria   BGW+BM 

21-01  Leo   VvP 

21-01  Vera  OPD  

26-01  Berta   ZA 

27-01  Netty   VvP 

28-01  Martin   BL 

29-01  Els   VG+EL 
 

 
 

 

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 

 

 

 

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

Wat   : Cursus Dansmix voor kinderen 

Wanneer  : Woensdag 18 en 25 september, 

  2, 9, 16 en 30 oktober,  6, 13, 20 en 27 november  

Tijd   : Onderbouw (4-7 jaar) 14.45 – 15.30 

   : Middenbouw (6 – 9) 14.30 – 15.30 

   : Bovenbouw (8 – 11) 15.45 – 16.45 

Kosten   : Onderbouw: € 45,00 

   : Midden- en bovenbouw: € 50,00 

 

Wat   : Cursus Ouder&Peuter dans (2,3 jaar)  

     Cursus Peuterdans (3 jaar) o.l.v. Anne Mulder 

Tijd : 08.50 – 09.35 (2,3 jaar) 

 : 09.45 – 10.30 (3 jaar) 

Wanneer : Woensdag 25 september, 2, 9, 16 en 30 oktober,   

  6, 13, 20 en 27 november  

Kosten   : € 45,00 

 

Wat   : Kinderpresentatie 

Wanneer  : Woensdag 27 november 

 

Wat   : Phoenix onder de Kerstboom 

Wanneer  : Zondag 15 december  

Tijd   : 14.00 – 17.00 

Informatie   : volgt nog 

 

Wat   : Kerstvakantie 

Wanneer  : 23 december 2019 t/m 5 januari 2020 

 

    

 
 

 

                                                    

 

 

        
 

  

 

         

 

 

Op 10 juni is Lorèn geboren! 
Het is een vrolijk meisje en ze groeit goed. 

 
Grote broer Joas en grote zus Nova zijn gek op haar. 

We genieten dus enorm. 
 
 

 
     Floris en Joanne 
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Kleurplaat 

 
  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadfoto 

 

Ja! Jullie mogen ook meedoen!! 

Kijk op de achterkant van de kwibus. 

 

  ? 
 

 ? 
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Vakantie met herinneringen aan André 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het was de derde keer dat ik met André naar Australië zou gaan deze zomer. In 1994 en 2004 vierde ik 

zijn tiende en twintigste keer Australië mee. Dit was het vijfendertigste jaar! André had de plannen al 

klaar. Natuurlijk op bezoek bij Marijke, Jan (Andrés zus en zwager) en de familie, dansen ook op 

verschillende plaatsen. Behalve dansen ook altijd een stukje vakantie. We zouden samen naar 

Townsville vliegen en dan ook naar Magnetic Island... Hij had het al geboekt.  

 

André keek altijd weer uit naar zijn lessen in Australië en de ontmoeting met familie, vrienden en 

dansers daar. Het jaarlijks samenstellen van een nieuw dansprogramma voor Australië was altijd een 

belangrijke, intensieve tijd van het jaar voor hem. Vanaf december waren er dansen om voor te 

bereiden, dvd’s op te nemen en programmakeuzes te maken. Wat waren de leukste dansen hier dit jaar 

en wat paste dan ook daar? Altijd zoeken naar variëteit in moeilijkheidsgraad, tempo, dansstijl en sfeer.  

De Senioren en de Vergevorderden weten daar alles van: zij dansten menig figurendans op de dvd ‘voor 

Australië’.  

 

Na de schok van Andrés plotseling overlijden annuleerde ik het allemaal en wist niet echt wat te doen 

met deze zomervakantie. Zeker wist ik dat ik welkom was bij familie en vrienden. Van Marijke hoorde 

ik dat Folk Dance Canberra een Memorial Day voor André had gepland. Bovendien vierde Sedenka 

(waar André begon omdat Marijke er danste) het 50-jarig jubileum en er was ook een Memorial Dance-

Events in Port Macquire gepland. Voor hen was het zeker ook een moeilijke tijd, hem na 35 jaar te 

missen! 

 

Ik besloot om toch naar Australië te gaan en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Erg leuk om veel 

mensen opnieuw te zien die ik nog kende van eerdere bezoeken. Ook mensen die mij herkenden van de 

jaarlijkse dvd, grappig effect. Het delen van mooie herinneringen en tranen met velen in Australië was 

heel mooi en warm. 

 

Memorial-day in Canberra was een grote dag. Ik was onder de indruk van al het werk wat daarin was 

gestoken. Vooraf kon elke deelnemer één verzoekdans uit alle programma’s van André doormailen. 

Vraag aan iedereen was om in oranje kleding te komen en dat deden ze!          
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De danszaal was met veel oranje versierd, er waren dansfoto’s uit vele jaren en er was een speciale 

plek waar een mooie foto van André stond, met oranje bloemen ernaast. In de pauzes werden oude 

beelden vertoond. We kwamen tot 67 verzoekdansen uit al die lesjaren van André. De oude dansen 

leverden zowel bij mij als bij de Aussies veel hersen- en ook spiergeknars op. Lol in de mixer ‘de 

Vijfde de Beste ', André zou er plezier in hebben gehad: chaos, verwarring en slappe lach. De dag 

begon met zijn eerste dans in Australië, 'Belasičko oro’. Laatste dans was 'Lapin Joiku' uit Finland, een 

dans met intrigerende muziek, een indrukwekkende afsluiting. Zoals bij de opening van de dag al werd 

aangegeven: het zijn niet alleen de dansen, maar ook een deel van het dansleven samen met André wat 

zij missen, André zelf! Herkenbaar en vergelijkbaar met zoals wij dit bij Phoenix voelen.  

 

In Port Macquire was er weer een mooie dag georganiseerd, met oude foto’s en veel verhalen. 

Nederlandse hapjes als verrassing en een uitgebreid dansprogramma: uit elk jaar een dans, startend in 

1983 en eindigend in 2018. Ook hier met veel zorg en aandacht samengesteld!  

 

Gezellig een ochtend meegedanst bij Kaye. Zij organiseerde in Australië alle zaken van André in 

AVDP World Dance en gaat door met het verspreiden van zijn dansprogramma’s. Een mooi nieuw 

initiatief is dat de ‘FDA commissie’ besloten heeft een ‘André van de Plas Scholarship’ op te zetten. 

Doel is om veelbelovende dansers die een docentenopleiding willen volgen zo nodig financieel te 

ondersteunen. 

 

Tussendoor nog een weekje in Melbourne, een levendige stad met een prachtige omgeving en dan weer 

uitrusten in Sydney bij Marijke en Jan… bij de (klein)kinderen zijn. Wandelen, winkelen, wielrennen, 

de stad bekijken en een voorstelling in het Opera House. Het was genieten Down Under!  

 

Achter elke traan van verdriet zit een glimlach van herinneringen. 

  

           Margreet 
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Onze koorreis naar Georgië 25 mei tot 2 juni 
 
Op 25 mei vertrokken we om klokslag 9.00 uur met de Lion King-bus naar Schiphol. Weer uitgezwaaid 

door familie en onze achterblijvers. De busreis verliep op een kleine vertraging (file) na voorspoedig. In de 

bus ontstond al gauw een gezellige sfeer. Grappen en grollen over Georgië (want we gingen voor de 

Georgische mannen, volgens onze afsluiter de vorige keer). De rolletjes snoep van het bestuur van Phoenix 

werden verorberd en geruild. 

Bij het inchecken verliep alles voorspoedig. De slecht lopenden werden eruit gepikt en kregen een speciale 

behandeling. Dit hield niet in dat we sneller waren dan de rest. Ze stonden ons al op te wachten na de 

douane. Onze eerste deel, de vlucht naar Istanbul, verliep voorspoedig. Ons volgende vliegtuig naar Tbilisi 

stond al klaar. Wij (slecht-ter-been-passagiers en begeleiders) werden vast het vliegtuig ingescheurd, ik wist 

niet dat een rolstoel zo hard de bocht om kon. Toen was het wachten tot we zouden gaan vliegen. We 

dachten al: waar blijf de rest, (het werd bloedje warm in het vliegtuig). Maar helaas, onze vlucht had 

vertraging. Eerst 2 uur maar dat werden er 4. Reden: slechte weersomstandigheden in Tbilisi. Ze konden 

niet landen. Pfffff, daar zit je dan. Hup weer uit het vliegtuig gescheurd. Zo maak je nog eens wat mee. 

Aangezien er geen wifi was op het vliegveld van Istanbul konden we de thuisfronten geen berichten sturen 

dat we vertraging hadden. Dat was wel even een momentje. Ook voor de organisatie want de bussen 

stonden wel te wachten straks. Maar JW kon ergens een code bemachtigen en kon in ieder geval de 

reisleiding contacten. Maar geen bericht is goed bericht. Ons werd ter compensatie een maaltijd 

aangeboden bij een grote fastfoodketen. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Maar Phoenix Vocaal 

weet zich dan goed te vermaken en wij hebben daar nog een poos staan zingen. De ene passagier stak een 

duim omhoog, een ander vond het maar niks. Tja 4 uur vertraging is ook niet leuk. 

 

Eindelijk daar gingen we dan. Midden in de nacht kwamen we aan. Keti en Ivo (onze gidsen, reisleiders, 

vrienden)  stonden ons op te wachten. We werden naar 2 locaties gebracht: 9 personen naar een 

appartement en de rest naar een hotel. De eerste workshop werd maar gecanceld want om 9.30 uur weer 

paraat staan na zo'n korte nacht dat ging ons niet lukken. 

De volgende ochtend stond ons ontbijt al klaar. Tja … van alles krijg je eten. Van yoghurt, eieren, salades 

tot gebakken worst. Het is maar net waar je trek in hebt en wat je maag kan verdragen. Dit ging de hele 

week zo door. Na het stevige ontbijt konden we Tbilisi ontdekken. We moesten een kleine klim maken om 

bij de kabelbaan te komen. Daar boven hadden enkele koorleden al een samenzang met een accordeonist. 

Wat genoten wij hiervan. En wat een uitzicht. In de middag was er een dansworkshop door Davit en Irina 

Bitoshvile. Ik heb het van de zijkant bekeken en wat een talent heeft Phoenix Vocaal. Niet alleen zingen 

maar ook dansen kunnen we. Er werd in rap tempo een dans ingestudeerd. Daarna eten oftewel een supra. 

Dat is ook een vak apart in Georgië. Tafels vol eten en steeds weer nieuwe gerechten, de speeches vlogen je 

om de oren. Zodat we steeds weer moesten proosten, dus reden om een slok te nemen. En zo kom je de 

avond wel door. 
 

    
 

De volgende ochtend was het 27 mei en was ik weer jarig. Wat een feest weer deze dag. Toegezongen door 

mijn slaapgenoten, een slinger om mijn hals en felicitaties, een snel ontbijt om met de minibussen naar ons 

volgende logeeradres in Vardzhia te gaan ‘Velodias Cottage’. We stopten onderweg bij het                        

Dansles in Tbilisi 
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Rabati-complex. Nog even in de kapel gezongen. Een stop bij een hangbrug die velen hebben ‘bewandeld’. 

Verder genoten we in de bussen van de mooie natuur om ons heen. Aangekomen in het prachtige complex 

Vardzhia werden de kamers verdeeld. De avondmaaltijd werd geserveerd en tijdens het eten werd mijn 

verjaardag gevierd. Zingen, kadootjes en proosten. Dank dames en heren voor weer een fantastische 

verjaardag. Daarna een workshop zang. Keti ging de puntjes op de i zetten. Liedjes werden compleet 

‘verbouwd’ of verwijderd uit het repertoire. Voor ons nieuwe inzichten. Wat heel bijzonder was, was dat 

andere gasten kwamen luisteren en zeer geëmotioneerd raakten. Liedjes die ze na hun kindertijd niet meer 

hadden gehoord werden nu gezongen. Ook hebben zij voor ons gezongen. 

 

De 4de dag begonnen we met een zangworkshop. Buiten onder de parasols. Nog een aardige temperatuur. We 

namen het lied Vardebi op voor de thuisblijvers. Zij waren deze dag naar Terschuur om een museum te 

bezoeken. Opgestuurd en we kregen een reactie terug. Zij hadden het ook gezellig. Wij nuttigden een 

uitgebreide lunch met verse forel. Jammie, jammie. 

Na de workshop met de bussen richting het Vardzhia-complex. Dat is een bijzonder complex met holen en 

een gangenstelsel. In de holen zit een verborgen zaal van Koning Tamar. Daar schijnt de akoestiek geweldig 

te zijn. Ik heb mij beperkt tot een metertje of 50 (?) tijdens de klim naar boven. Teveel trappen. Dat ging mij 

niet lukken. Er waren er nog een paar die de klim niet zagen zitten. Zijn wij langzaam weer naar beneden 

gegaan en wat hoorden wij tot onze grote verbazing? Gezang van boven. We konden ze horen, wat een 

ervaring. Verbintenis? Toen de anderen weer langzaam naar beneden kwamen hoorde ik dat het bijna niet te 

doen was. Ook voor de ervaren klimmers en wandelaars. Maar dat wordt in Georgië dus niet aangegeven. Als 

onze Arbo daar naar toe zou gaan, dan werd er een hoop afgekeurd. 

 

 
 

Terug in ons hostel even tijd om te relaxen, pootjes omhoog. Daarna weeeeer eten. We zaten nog vol van de 

lunch. Wat een hoeveelheden stonden er op tafel. Tot mijn verrassing kwam er nog een staartje aan mijn 

verjaardag. De chauffeurs, die de hele week bij ons waren, hadden speciaal voor mij een taart laten bakken. 

Zo lief, 1 kaarsje erop. Tja … ik werd er verlegen van. Bij mij konden ze niet meer stuk, dat schept een band. 

En we konden er met z'n allen goed van eten. Eindelijk een toetje. En hup weer zingen. 

 

De volgende ochtend weer terug naar Tbilisi, neeeee we wilden hier blijven. Zo mooi. Onderweg stopten we 

in Borjomi; daar is een park met een speciale bron. Men zegt dat dit mineraalwater allerlei kwalen geneest. 

Ik heb een slokje gehad en het smaakte erg naar ijzer. Bah. Daar koffie gedronken en van de  

mooie huizen genoten. Van hieruit verder naar Tbilisi. Daar aangekomen in het hotel, waar het grootste deel 

van het koor vertoefde, een maaltijd genuttigd. En lekker buiten een workshop gedaan. 

Elke dag vroeg op, om 8.00 uur ontbijten. Daarna reden we naar Džvari. Daar bezochten we een orthodoxe 

kerk met een prachtig uitzicht op Mtsxeta, de oude hoofdstad van Georgië. Daar kon je over 

de ‘koppen’ lopen. Daarna weer een uitgebreide lunch bij een restaurant aan een rivier. Daar heb ik iets 

gegeten waar je bij mag slurpen. Chinkali, ontzettend lekker. Van hieruit naar de Agrarische universiteit om 

samen een repetitie te hebben met Keti's koor. Wat een lenige mannen. Hun benen leken wel van elastiek. Ze 

hadden ontzag voor ons dat we een liedje nog maar 1x hadden geoefend en al zo goed kenden. Zij zongen op 

hun beurt Amsterdamse grachten met ons mee. 

 

In de kamer 

van Koning 

Tamar 
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De een na laatste dag alweer, de tijd vliegt. We gaan met de bussen naar de Sokhumi universiteit om ons 

concert van die middag voor te bereiden. Er stond ons een verrassing te wachten, want we zouden optreden 

samen met Sno en Kelaptari, maar er kwam ook een groep uit Kazachstan optreden wat niet gepland was. 

Achteraf was het de persoon van het Eurovisie songfestival. Nou dit viel niet bij iedereen in goede aarde. 

Mensen liepen weg of gingen achterin staan en dat was niet omdat ze het dan beter konden horen. Nee, om 

de politiek. Maar verder was het een ontzettend mooi en afwisselend concert. Kadootjes werden 

uitgewisseld en we gingen weer naar huis. Weer een supra, we konden bijna geen eten meer zien. 

Echt de laatste dag alweer, een lange busreis stond ons te wachten maar wel een mooie. Hoog in de 

Kaukasus belandden we. Onderweg oponthoud door koeien en paarden op de weg. Deze werden door een 

cowboy op paard weg gedreven. Blijft leuk. Deed ons aan oude films denken. Onderweg hebben we 

verschillende landmarks bezocht en een klooster boven op de berg. In de avond op naar onze laatste supra. 

Oftewel ons eindfeest. Nou dat was het zeker. Leuke band om de boel op te fleuren. Hilariteit om 

stroomuitval. Kinderverjaardag met reuze kasteeltaart. Het kind was nog te klein om dit te beseffen. Maar 

wij profiteerden daar ook van, aan het eind van de avond kregen er een paar gebak mee voor de volgende 

ochtend. Phoenix Vocaal massaal op de dansvloer, wat wil je na een paar wijntjes, wat een gezellige 

afsluiter. We rolden nog even een paar uurtjes in bed, om midden in de nacht op te moeten staan voor de 

terugreis. Ja aan alles komt een end. Het vliegtuig bracht ons weer in 2 vluchten naar Schiphol zonder 

problemen. Daar stond de bus klaar om ons naar Apeldoorn te brengen. Iedereen heeft moe en voldaan 

afscheid genomen van elkaar. Weer blij dat we onze dierbaren weer zagen. 

 

Organisatie, bedankt, het was weer geweldig. De volgende reis: waar naar toe? We mochten opties laten 

horen. Naar Zweden gingen al meerdere stemmen. 

                       Marjanne Oleman 

 
 

 

Concert 

in  de 

Sokhumi-

Universiteit 

Workshop Israëlisch o.l.v. Floortje Doeksen 
 

          

Op zondag 13 oktober gaf Floortje 

Doeksen in de Veste een workshop 

Israëlisch. Leuke, snelle dansen stonden 

op het programma en een mooie 

parendans. We deden La Trompeta, de 

parendans Kol Kach Yafe Lach, Nigun 

Shel Yossi, Debka Tapudim (Aardappel-

debka) en Kululu. Hopelijk komen er 

allerlei dansen van deze leuke 

workshop op onze groepen terug! 



   

15 

 

Ingekomen post 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Een nieuw seizoen, een nieuwe aanpak van activiteiten 
 

Bij de ALV dit jaar is een begin gemaakt om de vereniging op  

een ander manier te gaan organiseren. Ook de activiteiten vanuit 

Li-Atelier om geld te genereren voor het Goede Doel eind  

december, groeide door naar een andere aanpak. Immers, de  

lege lokalen van voorheen staan ons niet meer tot beschikking.  

En de vele momenten, waarop de tafelverkoop aangeboden werd,  

is ook passé. Dit jaar zijn de activiteiten wat meer uitgesmeerd  

over de weken naar kerst. Met als hoogtepunt toch wel de  

Mini-kerstmarkt tijdens Phoenix onder de Kerstboom. De gezellige  

drukte, die vorig jaar ontstond, werd als een positieve bijdrage ervaren door velen bij Phoenix. 
 

Een heel nieuwe activiteit  wordt de Phoenix-jaarkalender. Spannend om te gaan doen en om er iets van 

te gaan maken! Ik ben tenslotte geen beroepsfotograaf, maar ik streef er wel naar om het beter te maken 

dan een kiekjeskalender. En er zijn mogelijk leden, die überhaupt niet op de foto willen. Het is dan nog 

een beetje een uitdaging om dat goed te organiseren. Maar ik heb er vertrouwen in. 
 

Nieuw bij de Mini-kerstmarkt wordt de Brik&Brak opstelling. Een verkoop van kast- en zolder dochters, 

om een variant op de winkeldochter maar aan te halen. Iedereen, die iets moois in de kast heeft staan, 

waar men op uitgekeken is, kan dit komen inbrengen. De vaas van Tante Truus, de pijp van Ome 

Maarten en alles, wat daar tussen zit. Meer daarover vindt u ter zijner tijd aan de infowand in de gang bij 

de grote zaal. Daar vindt u ook de Activiteitenladder zodat u zich kunt voorbereiden op wat gaat komen. 

Ook komt daar een  Mindmap waarin een overzicht van alle activiteiten. En telkens als er nieuwe 

ontwikkelingen zijn, vindt u op een apart papiertje onder het betreffende kopje informatie hierover. 
 

Het bestuur is op de hoogte van mijn plan en het past goed in de nieuwe vorm van besturen, waarbij er 

ruimte is voor initiatieven van leden. Met opmerkingen en vragen kunt u dan ook het beste contact met 

mij opnemen, bij voorkeur via de mail. U kunt mij bereiken op Li-Atelier@outlook.com 
       

                                Lia van der Waarde-Buning 

Beste Phoenixanen, 
 

Voor die dansvrienden en bekenden die al op vakantie of niet aanwezig waren op een van de laatste 

danslessen, nog even een kort bericht. Net voor de vakantie heb ik in mijn eigen dansgroepen verteld dat 

Wim en ik gaan verhuizen naar Sliedrecht, Zuid-Holland. 

Als jullie dit lezen zijn we al verhuisd. 
 

Het doet nog heel onwerkelijk aan om bij Phoenix weg te gaan, want jullie hebben ervoor gezorgd dat 

we met elkaar heerlijke dansuurtjes hebben gehad. Ik kijk met plezier terug aan al die jaren dat ik met 

een big smile met jullie op de dansvloer stond. 

Maar!!!  Maandag avond 08-07 was er nog een kans met de  

vakantie-instuif. Gezellig joh! en lekker druk. Er waren  

leden van een groep uit Harderwijk en mensen uit Amersfoort. 

Een handvol leden van de woensdagmorgengroep en  

natuurlijk [ver]gevorderden. Het was tot de laatste minuut  

zeer geslaagd. En op 14 Augustus weer zo’n avond. Als  

vriend van Phoenix zal ik best nog wel eens binnen wippen. 

Voor allemaal nog veel dansplezier en tot ziens. 

 

Hartelijke groet van     Lenie Snellen 

 

 

 

     

mailto:Li-Atelier@outlook.com
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Raadfoto  

 

SLUITINGSDATUM  KOPIJ  WINTERKWIBUS: 15 DECEMBER 2019 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ra, ra, wie ben ik? 
 

Weet jij wie deze stralende baby is? 
 

Hij/Zij is nu wel een stukje groter, maar nog 

steeds stralend en actief binnen Phoenix. 

Elke week is hij/zij wel in de Veste te 

vinden. 
 

Heb je een idee, waag dan vóór 1 december 

een gokje! Dit kan op 2 manieren: 
 

1. Mail je oplossing naar kwibus@phoenix-

apeldoorn.nl. Schrijf je naam erbij en in 

welke groep je danst/zingt. 
 

2. Vul een raadfoto-strookje in en doe het 

dubbelgebouwen in de rode kwibus-bus in 

de gang van de Veste. De strookjes vind je 

op het prikbord in de gang. 

 

Onder de goede inzenders verloten wij een 

leuke prijs! Veel succes!! 

 

mailto:kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
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