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Phoenix onder de Kerstboom 
 

 
 

Het was de 26e editie, maar de 1e keer zonder André. Dit voelde 

vreemd, want het was al die jaren zo helemaal zijn activiteit. Aan het 

begin van de middag hebben we hier met z’n allen bij stil gestaan. 

Margreet heeft een toespraak gehouden met in het midden een boeket 

bloemen als hommage aan André. Phoenix Vocaal zong de Zulusong 

Noyana met als betekenis: Eens zullen we elkaar weer zien.  

 

Het werd een mooie middag, André kon trots op ons zijn. Jong en oud, 

samen dansend in de kring, prachtige optredens van de Kinderdans-

selectiegroep, het Dansensemble en Phoenix Vocaal, en natuurlijk 

heerlijke glühwein.  

Voor het goede doel, de  

Need and Care Foundation,  

werd een mooi bedrag bij  

elkaar gehaald.  

Op pagina 15 vertelt  

Albert Eekers hier  

meer over. 

 

Als afsluiting van de  

middag hebben we  

Tou Paradeiso Lemonia  

gedanst, een dans die  

André heel mooi vond. 

 

 
 

   

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 – 15.30 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, 
 

Aan het begin van het nieuwe 

jaar ligt er ook weer een Kwibus 

voor je klaar.  
 

In deze Kwibus staan we stil bij 

het overlijden van ons erelid 

Februtine Pietersz en van Ans 

Dobbelaar. 
 

Op de voorpagina kijken we 

terug op ‘Phoenix onder de 

Kerstboom’, na al die jaren met 

André, nu helaas zonder hem.  
 

Verderop in de kwibus staat een 

verslag van Albert en Mariet 

Eekers van het goede doel: de 

Stichting Need and Care 

Foundation. Zij zijn heel blij 

met het bedrag dat we bij elkaar 

hebben gebracht. 
 

Ook vind je in deze Kwibus 

verslagen van het AVO- 

Seniorenbal, de Workshop 

Mexicaans en de Hongaarse 

middag en avond. 
 

Namens de redactie wens ik 

iedereen een gelukkig en gezond 

2020 toe. Een jaar waarin 

Phoenix 55 jaar bestaat, wat we 

met elkaar met dans en muziek 

gaan vieren.   

     Nel 
 

   

 

 

  

 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 
 

Hans Brouwer 

Dansensemble 

Jan Willem Gouverneur 

Joanne van ‘t Hof 

Margreet Huizer 

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 

 
Saskia Wielinga  

   

 

 

 

Kinderen 
 
Feline Mooy 

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 noodoproep van het bestuur om hulp heeft zijn vruchten afgeworpen! Antoon Bos,  

Vriend van Phoenix, heeft zich aangemeld! Hij heeft al een aantal vergaderingen  

binnen Phoenix bijgewoond en was aanwezig bij Phoenix onder de Kerstboom. Tijdens  

de ALV kunnen jullie nader kennis met hem maken. We zijn nog in gesprek wat zijn rol  

binnen Phoenix zal worden. Mocht hij voorzitter worden dan zal de benoeming tijdens de  

ALV plaats vinden, maar hij kan ook als ondersteuner van het bestuur fungeren. De komende periode gaan 

we overleggen wat voor ons allen het beste gaat werken. Wij zijn er in ieder geval heel blij mee.  
 

Ook het veranderproces dat in gang gezet is na de ALV van 2019 begint vruchten af te werpen. Veel taken 

die in het verleden bij bestuur, docenten of commissies lagen worden door leden opgepakt. Daarmee maken 

we Phoenix weer een vereniging waarbij ieder zijn/haar steentje naar eigen kunnen bijdraagt. Het 

spreekwoord zegt het al: Vele handen maken licht werk.  
 

We zijn ook aan het bekijken op welke posten we kunnen bezuinigen. Dat is de reden dat we 

bankrekeningen hebben opgezegd of binnenkort gaan opzeggen. Het gaat hier om de rekeningen van het 

Dansensemble en die van de vereniging bij de ING. We behouden alleen het rekeningnummer van de 

Rabobank. Als je geld overmaakt, dus dat nummer gebruiken. Verwijder het ING nummer vandaag nog uit 

het adresboek van je bank! 
 

Phoenix is op zoek naar een dirigent voor Phoenix Vocaal om Marian op te volgen. De procedure hiervoor 

gaat vanaf januari 2020 van start. Naast het bestuur is Vocaal hierbij ook betrokken. 
 

Door ziekte heeft Anke Meijer vanaf oktober de lessen aan ‘haar’ tieners eerst aan Joanne en daarna aan 

Jeanneke moeten overdragen. We hopen dat Anke snel herstelt en de lessen weer zelf kan oppakken. Fijn 

dat Jeanneke de vervanging op zich heeft genomen tot Anke terugkomt.  

Lisette Poen, docent van de Kinderdans Selectie Groep, gaat voor haar studie naar Curaçao! Super leuk 

voor haar, maar wie gaat haar lessen overnemen? Haar opvolger hebben we gevonden in het Dansensemble: 

dat is Romy Randolfi. 
 

Het jaar 2020 zal in het teken staan van het jubileum van Phoenix, 55 jaar! We gaan het vieren met elkaar. 

Wij hebben er zin in. Er staan nog meer activiteiten de komende weken op de agenda: het 

nieuwjaarsconcert, de ALV en een workshop Bulgaars met live muziek.  
 

De beste wensen voor 2020! 

Namens het bestuur,      Lizzy Preisser,   penningmeester 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Instuiven 
 

Afgelopen jaar werd ons in de Algemene Leden Vergadering, en later ook op de lesavonden gevraagd om 

over een aantal onderwerpen mee te denken, en ideeën aan te dragen. Eén daarvan was de Instuif; deze 

wordt nu vaak maar door een klein groepje mensen bezocht. Hoe kunnen we deze leuker maken, zodat het 

voor meer mensen aantrekkelijk is om te komen, en zodat het echt een bruisende avond wordt..? 
 

Omdat ik zelf graag instuiven bezoek, niet alleen bij Phoenix, maar ook wel door het hele land, begon ik 

meteen enthousiast ideeën op te schrijven. Ik zie het al helemaal voor me, een gezellige druk bezochte 

feestelijk instuif! Margreet vroeg mij of ik misschien ook in een comité wou om verder te denken, en ook 

concreet iets te gaan organiseren. Ook dat vond ik een prima plan. Alleen heb je voor een comité meerdere 

mensen nodig.. Er zijn nu een paar aanmeldingen, maar er kunnen er nog meer bij. Dus hou je net als ik ook 

van leuke bruisende instuiven? Heb je hier ideeën over? Meld je aan, en kom samen brainstormen, we 

kiezen een of meerdere ideeën uit die ook uitgevoerd gaan worden.  
       

            Willemijn -  willemijnstroman@hotmail.com 
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 In Memoriam   

                 Februtine Pietersz 
 

Op 2 november overleed Februtine Pietersz.  

Zij was lid van Phoenix sinds september 1974.  
 

Samen met André van de Plas gaf Februtine  

van 1978 tot 1984 als repetitor les aan het  

dansensemble. Samen maakten André en Februtine  

een aantal Nederlandse choreografieën. Februtine  

deed dit met veel oog voor detail, waarbij zij vaak  

de betekenis gaf aan de dans. Zoals arm- en  

handbewegingen rondom de lantaarns en de  

bewegingen van de netten in de IJsselmeer- 

choreografie. Ook de rozenbogen bij het Veluws,  

die keurig door de meisjes in bloemvorm  

uitkwamen waren haar idee. Bekend hierbij zeker  

ook Februtine zelf als hooiberg die, dansend met de vogelverschrikker, spontaan tot leven kwam. In 

alle choreografieën besteedde zij veel aandacht aan uitstraling, een mooie houding en de blik naar 

elkaar en het publiek waarvoor je danst. 
 

Een extra tintje gaf ze ook mee aan de kinderen van Phoenix. In 1985 startte Februtine met een 

kindergroep in De Maten, toen een startende wijk met veel kinderen. Het groeide uit tot drie groepen, 

een mooie aanvulling op de kindergroepen in De Veste. Kinderen die meer dansmogelijkheden hadden 

kwamen bij Februtine en Erna Baay in de Extra Kindergroep. Het ‘Extra’ in de EK stond voor een 

extra lesuur, waarbij de extra mogelijkheden van deze kinderen verder werden ontwikkeld. Optreden 

was dan de kers op de taart van wat zij hadden geleerd. Zo kwamen diverse kinderen later in het 

dansensemble terecht. 
 

Ook bij de voorstellingen in Orpheus had Februtine een grote bijdrage. Zij zorgde voor draaiboeken, 

die secuur in keurig handschrift werden geschreven en door haar van toelichting voorzien. Op de vloer 

in de oude Veste lagen de papieren in volle breedte uitgespreid. Alle momenten en taken werden op 

deze manier duidelijk gemaakt aan begeleiders en dansleiding. De ‘Rode Draad’ mocht ook rekenen op 

haar creatieve adviezen. De laatste voorstelling waaraan Februtine meewerkte was in Orpheus, februari 

1984. Tijd om haar te benoemen tot Erelid voor al haar inzet voor Phoenix.  
 

Toen Phoenix in het jaar 2000 met een nieuwe bestuursvorm startte werd Februtine notulist. Zij hield 

zich tijdens vergaderingen op de achtergrond en maakte helder verslag. Toch vroeg zij regelmatig even 

de aandacht voor iets wat haar opviel. Het bestuur maakte dankbaar gebruik van haar, voorzichtig 

gegeven, adviezen. Dit was ook het geval bij beleidsdagen, die in die tijd meestal bij Februtine thuis 

werden gehouden. Dit betekende lekkere soep in de lunchpauze en altijd was er meer lekkers in de 

vorm van Indische hapjes. Door Februtine werd je altijd gastvrij en hartelijk ontvangen.  
 

Zoals aangegeven in de door Phoenix geplaatste rouwadvertentie: 

 

Wij nemen afscheid van ons erelid en oud-dansdocent 

Februtine Pietersz 

Wij herinneren haar als een enthousiaste, creatieve en bijzondere vrouw. 

Bestuur, docenten en leden van Phoenix. 

 

Dank je wel Februtine, 
 

Margreet 
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In Memoriam  

 

Ans Dobbelaar 
 

Een fijn mens is heengegaan. 
 

Ans danste sinds 2011 bij de woensdagmorgen-groep. 

Persoonlijk kende ik haar al vele jaren daarvoor, doordat haar  

dochter Renata bij onze vereniging danste en ze voor het  

dansensemble vele uren achter de naaimachine heeft gezeten. 
 

Toen ze nog niet ziek was kwam ze trouw iedere woensdagmorgen  

dansen. Ze straalde, zo leuk vond ze het; met haar Brabants accent was ze een gezellige danseres. 

Haar vaste plaats tijdens de koffie in het café zal nu leeg blijven. 

Ze was een bescheiden vrouw en een lieve mededanser. 

Wij zullen haar erg missen. 

Wij wensen haar man Koos, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen. 
 
 

                                                               Joke Langen, en alle dansvrienden van de woensdagmorgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

De ANDRÉ van de PLAS scolarship 
 

Zoals beloofd hierbij wat meer informatie over de ingestelde André van de Plas scolarship.  

De informatie komt uit Footnotes, het magazine van Folk Dance Australia. 

Margreet stuurde ons onderstaande, vertaalde tekst uit Footnotes van oktober 2019: 

 

De André van de Plas- studiebeurs is ingesteld door de FDA-Commissie op 7 september 2019 om jonge 

volksdansers te stimuleren en te ondersteunen in hun opleiding tot dansdocent.  

 

De eerste ontvanger van deze nieuwe beurs is Marina Markova. Zij geeft dansles aan twee groepen 

oudere kinderen bij Folk Dance Canberra. Marina is de dochter van een Bulgaarse moeder. Ze komen 

uit Pazardzhik, Bulgarije, en woonden in verschillende landen voordat ze in 2014 naar Australië 

kwamen. Marina is enthousiast bij het vooruitzicht een opleiding tot volksdansdocent te mogen volgen 

en zo dansgroepen voor FDC (Folk Dance Canberra) beter te kunnen onderwijzen. Bij afwezigheid van 

de huidige docent Rebecca, die voor drie jaar naar Chili gaat, zal er nu ook voor de volwassenen 

continuïteit zijn. Marina is de FDA (Folk Dance Australia) heel dankbaar voor deze geboden kans, die 

haar in staat stelt om de opleiding te volgen.  

 

We wensen haar het allerbeste hiermee. 

Lesley Rose supervisor dansopleiding 

 

 

In de vorige kwibus vertelde Margreet over hoe men in Australië door wil gaan met de vele, zo geliefde 

dansprogramma’s van André. Kaye Laurendet (zelf dansdocent) organiseerde in Australië alle zaken 

van/voor André in ‘AVDP World Dance’. Zij gaat door met het verspreiden van zijn dansprogramma’s.  

 

In de volgende kwibus meer over het nog door André geplande programma voor dit seizoen in 

Australië, waarmee Kaye Laurendet nu les geeft: ‘André van de Plas – one more time’.  
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Agenda + Vooruitblik 
 

     

Januari 
Wat  : Cursus Dansfit 2 o.l.v. Jeanneke Bruning 

Wanneer : Woensdag 15, 22 en 29 januari, 5, 12 en  

    19 februari, 4, 11, 18 en 25 maart 

Tijd  : 19.15 – 20.15  

Kosten  : €45,00 A.V.O. leden 

    €50,00 niet leden 

Opgave  : cursus@phoenix-apeldoorn.nl 

 

Wat  : Nieuwjaarsconcert The Klezmer Society 

Wanneer : Zondag 19 januari 

Tijd  : 15.00 – 16.30 

Kosten  : gratis 
 

Februari 
Wat   : Algemene ledenvergadering 

Wanneer : Donderdag 6 februari  

Tijd  : 20.00 – 22.00 
 

Wat   : Workshop Bulgaars met live muziek  

           o.l.v. Esther Willems 

Wanneer : Zaterdag 15 februari 

Tijd  : 13.00 – 17.00 

Kosten  : informatie volgt nog  
 

Wat  : Voorjaarsvakantie 

  : 24 februari t/m 1 maart  
 

Wat  : Vakantie instuif o.l.v. Margreet Huizer 

Wanneer : Maandag 24 februari 

Tijd  : 20.00 – 22.30 
 

Wat  : Vakantie instuif o.l.v. Joke Langen 

Wanneer : Woensdag 26 februari 

Tijd  : 09.45 – 11.15 
 

Maart 
Wat  : Phoenix 55 jaar! 

Wanneer : Zaterdag 21 maart 

Tijd  : vanaf 13.00 tot in de avond 

    verdere informatie volgt later 
 

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

Wanneer : Woensdag 1,8,15 en 22 april , 6,13,20 en  

    27 mei, 3 en 10 juni 

Tijd  : 19.15 – 20.15  

Kosten  : wordt nog bekend gemaakt 

Opgave  : cursus@phoenix-apeldoorn.nl 
  

Wat                      : Cultuur bij je Buur  

                               met optredens van Dansensemble, Kinder- 

                              dansselectiegroep en Phoenix Vocaal 

Wanneer              : Zaterdagmiddag 18 april (info volgt) 

 

Wat  : A.V.O. Lentebal o.l.v. orkest Feniks 

Wanneer : Zaterdag 18 april 

Tijd  : 20.00 - 23.00 

Kosten  : Leden A.V.O. verenigingen €10,00 

    Volwassenen €12,50 

    Jongeren t/m 16 jaar €5,00 
          

 Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld 

               Alle tijden onder voorbehoud 

 

 

   Nieuwjaarsconcert 19 januari 
 

       
 
Een melodie zal nooit twee keer hetzelfde klinken 

bij The Klezmer Society. De schat aan variaties en 

versieringen is eindeloos en de musici stimuleren 

elkaar om samen te ontdekken hoe de muziek hier 

en nu zal klinken. Geen arrangementen en kant en 

klare oplossingen, maar spontaniteit en echtheid 
vormen het cement van dit hechte ensemble.  
 

Spannende eigen composities worden op een 

geraffineerde manier gecombineerd met de 

beeldschone melodieën uit de shtetls: de 

Joodse Anatevka-dorpjes uit het oude Oost-

Europa. In haar 10-jarig bestaan, boekte het 

ensemble grote successen op binnen- en 

buitenlandse concertpodia. 
 

Bij The Klezmer Society trekken heimwee en 

geluk samen op. Het resultaat is een diepgaande en 

feestelijke muziek, dat vooral over het leven zelf 

gaat. Het leven als grootste goed, Jiddischer kan je 

het niet krijgen! Het ensemble voelt de plezierige 

noodzaak om dit alles te delen met het publiek. 

Wat hen betreft horen publiek en ensemble 

onlosmakelijk bij elkaar.  
 

                

mailto:cursus@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:cursus@phoenix-apeldoorn.nl
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Vooruitblik  

      
Workshop Bulgaars met live muziek op 15 februari 

 

Op zaterdag 15 februari is er een workshop Bulgaars o.l.v. Esther Willems. 

 

Na haar Kaderopleiding Volksdans (1982) danste Esther jarenlang met veel         

plezier in het Bulgaarse ensemble Praznik o.l.v. Eddy Tijssen. In 1988 richtte ze                 

kinderensemble Zarowe in Nijmegen op; 18 jaar begeleidde ze intensief de                      

kinderdansgroep, maakte choreografieen en bestudeerde kinderdans in Bulgarije                                    

bij Bulgaarse dansdocenten. Er volgden uitwisselingen van Zarowe met                                 

verschillende Bulgaarse kindergroepen. Daarnaast gaf ze les op scholen en aan                                      

de vooropleiding van ARTEZ dansacademie in Arnhem. 

Inmiddels is Esther dansleidster bij Radost in Delft en geeft als freelance docent                                    

cursussen kinderdans, internationale volksdans voor volwassenen, workshops                              

Bulgaars, Taal en Beweging voor analfabetische allochtonen en girokinesis op                     

wereldmuziek via de Stichting Vrouwen in Beweging in Rotterdam. 

Ze werkt in haar Bulgaarse workshops vaak samen met muzikanten. Zij vindt                                       

het belangrijk dat mensen echt met dansgevoel gaan bewegen. Het folklore-                                 

materiaal leent zich er uitstekend voor om bewust om te gaan met de bewegingsmogelijkheden van het 

eigen lichaam. Volksdans zonder beleving is voor haar onmogelijk. 

Jaren geleden gaf Esther ook een workshop Bulgaars bij Phoenix. We leerden toen onder andere 

Trakiisko Krivo Choro, een dans die we nog steeds met plezier doen. 

Wat is er nu leuker dan dansen op live muziek? Dus geef je op en kom lekker meedoen! 

 
 

  

 

 

PHOENIX 55 JAAR 
 

 

Jubileum – jubileum – jubileum - jubileum 
 

Zaterdag 21 maart is ‘t feest  

Phoenix bestaat 55 jaar! 

 

Dat vieren we vanaf 13.00 uur met een 

workshopprogramma met dans, zang, muziek en 

creatieve workshops. 

 

Natuurlijk gaan we ook gezamenlijk eten en 

sluiten we het jubileum 's avonds af met ‘n 

spetterend feest. 

 

Dus...  hou deze datum vrij!!! 

 

Nadere info volgt… 
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    Kinderagenda 
 

Januari 
Wat  : Ouder en Peuterdans (2 en 3 jaar) o.l.v. Anne Mulder 

Wanneer : 9x op Zaterdag 11 en 18 januari, 1, 8, 15, 22 en 29 februari, 7 en 14 maart 

Tijd  : 09.45 – 10.30  

Kosten  : €40,50 
 

Wat  : Peuterdans ( 3 jaar) o.l.v. Anne Mulder 

Wanneer : 9x op Zaterdag 11 en 18 januari, 1, 8, 15, 22 en 29 februari, 7 en 14 maart 

Tijd  : 10.45 – 11.30 

Kosten  : €40,50 
 

Wat  : Dans-Mix voor kinderen cursus 2 

    o.l.v. kinderdansdocenten Phoenix 
Wanneer : Woensdag 15, 22, en 29 januari, 5, 12 en 19 februari, 4, 11, 18, en 25 maart 

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

    Middenbouw (6-9 jaar) 14.30 - 15.30 

    Bovenbouw (8-11 jaar) 15.45 - 16.45 

Kosten  : Onderbouw: €45,00 

    Midden- en Bovenbouw: €50,00 

    Opgave via: cursus@phoenix-apeldoorn.nl 
 

Februari 
Wat  : Voorjaarsvakantie 

Wanneer : 24 februari t/m 1 maart 2020 

 

Wat  : Dans-Mix voor kinderen cursus 3 

    o.l.v. kinderdansdocenten Phoenix 
Wanneer : Woensdag 1, 8, 15 en 22 april, 6, 13, 20 en 27 mei, 3 en 10 juni  

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

    Middenbouw (6-9 jaar) 14.30 - 15.30 

    Bovenbouw (8-11 jaar) 15.45 - 16.45 

Kosten  : Onderbouw: €45,00 

    Midden- en Bovenbouw: €50,00 

    Opgave via: cursus@phoenix-apeldoorn.nl 

    

 
 

 

                                                    

 

 

        
 

  

 

       van jullie presentatie 

      op 27 november!  
 

 

 

 

 

mailto:cursus@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:cursus@phoenix-apeldoorn.nl
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Winterknutsel 
 

     

 

 

 

        
                                                                                                                            

              K
erstb

o
o

m
 

 

Hopelijk komt er sneeuw deze winter om lekker in 

te spelen! Maar als dat niet zo is, maak dan je 

eigen sneeuwlandschap. 

Benodigdheden: 
 

- platte wattenschijfjes 

- stevig papier als ondergrond 

- gekleurd papier om van te        

                   knippen en plakken 

- schaar 

- lijm 

- je eigen fantasie 

  
  
 v

ee
l 

su
cc

es
 !

! 
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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 

KDS  Kinderdansselectiegroep 

MB  Middenbouw 

OB  Onderbouw 

OPD  Ouder & Peuterdans 

PD  Peuterdans 

SR  Senioren 

TI  Tieners  

VG  Vergevorderden   

VvP  Vriend van Phoenix  

ZA  Vocaal 

 

 
Verjaardagskalender 

 

 

 

 

                                                                   
 

FEBRUARI 
 

04-02 Marjo   BGW 

04-02 Mascha   VG+SR 

07-02 Jetty   BGW 

07-02 Nel   VG+GM 

09-02 Elly   VG 

11-02 Marianne  GM 

12-02 Ada   VG 

15-02 Yvonne   ZA 

18-02 Tessa  DE 

21-02 Tilly   ZA 

22-02 Lia   ZA+BM 

25-02 Tony   BM 

26-02 Annemarie  ZA 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

     

 

 
 

 

   

MAART 
 

01-03 Ingrid   GM 

01-03 Silke   BB 

03-03 Hennie  BGW 

04-03 Joke   ZA 

06-03 Herma   ZA 

08-03 Annie   SR 

08-03 Cora   BGW 

08-03 Johanna   SR 

08-03 Tineke  ZA 

10-03 Henk   BL 

10-03 Joos   EL 

10-03 Marianne  DF   

14-03      Joke   ZA 

16-03 Ineke   VvP 

16-03 Leni   BM 

20-03 Liesbeth   BGW 

20-03 Joris   DE 

20-03 Lenny   SR 

21-03 Esmee   TI+KDS 

22-03 Ria   BGW 

26-03 Karlijn  OB 

29-03 Susan   SR 

31-03 Helma   VG 
 

  

 

Bloemenmagazijn “MARGRIET” 
Schubertlaan 20 

7333 CV Apeldoorn 

                              
 

AL 45 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hongaars danshuis 
 

            
 

Hallo, ik ben Manon Jongste, ik ben 16 jaar oud en dans nu al een tijdje bij de demonstratiegroep.  

Joris had gevraagd of ik een stukje voor in de kwibus wou maken en ik heb ja gezegd. Ik wist een hele 

tijd niet wat ik zou schrijven; na wat tips heb ik besloten om het over het Hongaarse danshuis te doen. 

 

Een paar weken terug zijn we met de demonstratiegroep naar het Hongaars danshuis geweest dat op 

donderdagavond 31 oktober in de Veste was. We hebben die avond veel gelachen, gedanst en gezongen 

onder begeleiding van een liveband, Trio Trabant, met twee echte Hongaren. Marc en Flora hebben nog 

een kleine demonstratie gegeven om een voorproefje te krijgen van wat wij daarna aangeleerd kregen.  

 

Na de twee optredens waren we dus zelf aan de beurt. Marc leerde ons de passen en de band zorgde 

voor de muziek. Ik was blij dat ik daarvoor al een paar Hongaarse passen had geleerd. Want die kon ik 

die avond goed gebruiken. Ik ben na die avond moe maar super blij naar huis gegaan. Ik had het voor 

geen goud willen missen. Ik heb die avond echt genoten van de sfeer en van wat we allemaal hebben 

gedaan. Het was voor mij allemaal nieuw, want het is het eerste danshuis waar ik in mijn hele dansleven 

geweest ben.  

 

Ik hoop dat ik nog vele jaren kan dansen en dus ook naar verschillende danshuizen kan gaan. 
 

           Groetjes Manon 
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Terugblik  

Zangworkshop Hongaars van Edina Csüllög 
 

 
 

Donderdagmiddag 31 oktober heeft Phoenix Vocaal een workshop Hongaars met Edina gehad. We 

kennen Edina van onze ‘Hongarije’- reis dus het weerzien was erg leuk. Ze bracht een meneer mee, 

László Vadas, met een accordeon. Oh, dat is leuk, dachten we, kan hij mooi voor ondersteuning zorgen. 

Maar helaas, hij ging op een afstandje zitten kijken en luisteren. Nadat er was ingezongen zijn we met 

frisse moed aan het lied Gergëly-Járás begonnen. Korte samenvatting van het lied: Dankzij Paus 

Gregorius mochten de jongens naar school voor onderwijs. Met dit lied trokken ze langs huizen om 

spek, haan en gans te vragen. Geef ons zoveel mogelijk zodat we kunnen delen en een goed en 

voorspoedig leven zullen krijgen. 
 

Maar wat viel dit lied tegen om te zingen zeg, de sopranen moesten hun best doen om de hoge noten te 

halen en de bassen waren erg laag. Bijna door de vloer zeggen we dan. Ook was het lastig dat Edina 

het lied niet volgens het notenschrift aanleerde, ze improviseerde nogal. Ze gaf er haar eigen draai aan. 

Dat gaf toch even een discussie met de notenlezers onder ons, maar Edina liet zich niet uit het veld 

slaan. Ik wil het zo en dan gebeurt het zo. Maar wat wordt het mooi. 
 

Na de intensieve workshop werd er in Cafe André gegeten van onze eigen meegebrachte maaltijd. Het 

was een compleet 3 gangen diner. Soep vooraf, daarna hartige taarten, zoete gerechtjes, rauwkost, 

yoghurt enz. echt voor ieder wat wils. En tot slot een overheerlijk (vond ik) chocoladetoetje. 

Receptenboekje, wordt aan gewerkt voor degenen die interesse hebben. 

Na de maaltijd was er een avondprogramma met Trio Trabant, Edina en Lásló. 
 

          Marjanne Oleman 

A.V.O. Seniorenbal 
 

Zoals vele jaren was er, nu op 21 november, weer het A.V.O. Seniorenbal.  

Altijd een vooruitzicht van veel dansplezier! De openingsdans was dit keer  

een dans waarbij we gezamenlijk André herdachten. Een gevoelige, maar  

waardige manier om te beginnen. 

Er was weer een grote opkomst, wat na een paar dansen al leidde tot een  

binnenkring zodat we elkaar niet in de weg liepen. In het begin waren het  

bekende dansen waarvan iedereen volop genoot. Daarna kwam er een  

mengeling van bekende maar ook, voor mij, onbekende dansen. Na het, in  

gedeeltes voordoen, bleek dat aan het einde van de dans vrijwel de meesten,  

verrast, al doorhadden hoe het moest. Geweldig dat dat zó snel gaat. We  

waren trots op ons zelf! Tussendoor hadden we twee kleine pauzes voor  

koffie, thee of een drankje. 

Al met al een fantastische middag met allemaal vrolijke mensen. 
  

      Groet, Resi te Koppele 
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Terugblik 

  
Concert Balkanlab 27 oktober 

 

       
 

Met een geweldige mix van diverse stijlen wereldmuziek neemt Balkanlab ons met veel enthousiasme 

mee in hun concert. Dansen, zingen, vrolijk zijn met af en toe een melancholische touch. In prachtige 

eigen arrangementen komen schitterende liederen voorbij. Vanuit Colombia bijvoorbeeld naar 

Romanummers. Van vrolijke naar zwaardere nummers die dan toch ook opvallend opgewekt kunnen 

klinken qua muziek. “Waarom is het leven zo zwaar? Laten we maar gewoon muziek maken, dan komt 

het misschien wel goed”. Of wat te denken van de uitspraak: “een goed mens is nooit gelukkig”.  
 

Soms een cultuurschokje van de ene stijl naar de andere, van Roemenië naar Arabische liederen. Maar 

zeggen ze zelf: “muziek is universeel, die past altijd bij elkaar”. Vandaar dat we moeiteloos meegaan 

over de hele wereld, van Mexicaans, Colombiaans, naar Roemeens, Romaliederen, Sefardisch, Grieks, 

Bosnisch, Albanees, Arabisch, ... 
 

Topmuzikanten met een wereld aan ervaring in wereldmuziek. Zangeres Marja Kuijper die ons mee laat 

leven met wat ze vertelt en zingt. Wat een prachtige stem! Violist en zanger Hans Luijcx met een 

klassieke achtergrond maar hij is met veel plezier overgestapt van Bach naar Balkan. Op de accordeon 

de zeer veelzijdige muzikante Aisha Harmsen, die dol is op harmonisch complexe Roemeense muziek. 

Okke Alkema, van huis uit klarinettist en gespecialiseerd in Grieks. Hier op de basgitaar maar hij is ook 

bezig met bouzouki leren spelen. René Gosse, voor velen bekend als slagwerker bij Sultan en Raromski, 

gek op tapan, darabuka, snaredrum en andere percussieinstrumenten. Wat een fantastisch ensemble waar 

de lol in het spelen van deze prachtige muziek vanaf spat. Jammer voor de velen die dit gemist hebben. 

Er hadden nog wel wat meer mensen in de Veste bij gepast. Maar wie weet komen ze nog eens terug? 

Voor mij smaakt dit zeker naar meer! 

                               Marga Heijnen 

 

        

             

Op maandagavond 9 december 

zorgde het orkest El Duende voor 

live muzikale begeleiding tijdens 

de danslessen van de Beginners en 

Gevorderden. Dat zorgde voor 

extra veel dansplezier! 
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Terugblik  

Mexicaans met Bert Fledderus 
 

    
 

Zondag 2 December kwam Bert Fledderus ons een workshop Mexicaans geven. Dan denk ik wel aan 

parendansen, maar de sfeer had ik nog nooit geproefd. Maar het smaakte naar meer! De zon ging 

meteen schijnen, wat een leuke dansen. 
 

We begonnen met Atotonilco, zeg maar de Mexicaanse versie van de All American Promenade. 

Daarna gingen we zwaar aan de sjans met de dans van de meisjes Chapanecas: de heren onder een 

hoed met rand, waaronder (of achter) één en ander gebeuren kan, en de dames met een sjaal gedrapeerd 

om beide polsen en achter de onderrug lang. Met de uiteinden in je hand kun je dan elegant wapperen. 

Aangezien hier alles om sjansen gaat kwamen de heren met grof geschut: een echte bloem tussen de 

tanden! Deze werd, samen half rond dansend, door de dame met haar mond overgepakt. Gerbera's 

smaken niet echt lekker trouwens :-) 
 

Vervolgens werd er met dè huwelijksdans van Mexico, La Bamba (ja, de hit uit de jaren 80!), beslist 

hoe goed het huwelijksleven zou slagen. Het bruidspaar moest samen een strik leggen in de band die 

de bruidegom om zijn middel droeg. Deze lag dan op de vloer (de band, niet de bruidegom) en met de 

voeten ( ! )  moest het geheel dan tot stand gebracht worden en nog voor de muziek was afgelopen! 

Hoe mooier de strik, hoe welvarender de toekomst er uit zal zien natuurlijk.Wij zijn inmiddels heel 

bedreven, en meerdere huwelijken lijken een lang en vruchtbaar leven beschoren! 

Tot slot nog Santa Rita, een vlotte parendans met meerdere figuren. 
 

Dit alles doorspekt met interessante weetjes en verhalen, verteld door Bert. 

Kortom, een vrolijke, lichte workshop en voor herhaling vatbaar! Bedankt allemaal voor de gezellige 

middag, 

            Mascha 
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Terugblik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het goede doel van Phoenix onder de Kerstboom 
 

Mijn vrouw en ik waren zeer onder de indruk van het programma van Phoenix onder de Kerstboom op 

zondagmiddag 15 december. Het was werkelijk hartverwarmend om zoveel enthousiasme te ervaren 

voor het goede doel. De opbrengst van ruim € 1100,- was ver boven onze verwachting ! 
 

De gelden gaan rechtstreeks naar het straatmeisjesproject in Lucknow (Utter Pradesch), in India. In deze 

miljoenenstad zijn vijf grote slums ontstaan waar de allerarmsten verblijven door een gebrek aan 

betaalbare woonruimte. De woonomstandigheden zijn buitengewoon slecht. Er is tekort aan alles: water, 

elektriciteit en beschutting. 
 

De Indiase zusters van Holy Cross hebben een doorlopend project voor bedoelde meisjes in tehuis 

Snehalaya. Ze vinden er een veilig thuis, voeding en onderdak. Ze gaan elke dag naar school. Als zij 

hiervoor geschikt zijn, kunnen ze na de lagere school van 10 leerjaren naar een beroepsopleiding. Ze 

gaan graag naar een verpleegstersopleiding, kleermakersschool of een opleiding voor leraren. Dit wordt 

door giften betaald en geeft de meisjes toekomst en inkomen. Voor die studiekosten is de opbrengst van 

Phoenix onder de Kerstboom bestemd. De zusters zien zo de meisjes opgroeien en blijven hen waar 

mogelijk volgen. 
 

Ons bestuur gaat zo mogelijk elk jaar kijken hoe de bijdragen besteed worden en zijn daar de afgelopen 

12 jaar zeer tevreden over. 
       

            Mariet en Albert Eekers  

        (secretaris en voorzitter Need and Care  

        Foundation) 

Oplossing Raadfoto 
 

 

Albert Eekers ontvangt een donatie voor het goede doel 

namens Stichting Dienstencentrum De Veste 

 

 

 

 
Als redactie vinden we het 

altijd leuk als de raadfoto 

een beetje moeilijk blijkt te 

zijn! Dit keer lukte dat zo 

goed dat we zelfs een 

hulpfoto erbij op het 

prikbord moesten hangen… 

Van de 21 mensen, die een gokje 

waagden, dachten er 11 dat het Joanne 

van ’t Hof was. Nog 9 andere namen 

werden er genoemd. De enige goede 

oplossing was Anne Mulder, 

dansdocent van de Peutergroepen en de 

Onderbouw. Ook werkt zij aan de pr 

van Phoenix. 

Fieke van de Kinderdansselectiegroep  

en Lana van de Middenbouwgroep hadden het 

goed. Na loting won Fieke de taart! Lana kreeg 

een troostprijs! Gefeliciteerd!! 
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Nieuwjaarswens  

 

SLUITINGSDATUM  KOPIJ  LENTEKWIBUS: 1 MAART 2020 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Geniet, dans, schitter en straal. 
Kies er niet eentje, 

Maar doe het dit jaar allemaal! 
De redactie wenst een ieder  

al het goeds voor 2020 
 


