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Online les in coronatijd 
 

 
 

Wie had 4 maanden geleden kunnen vermoeden dat er dankzij het 

coronavirus pardoes een einde zou komen aan onze geliefde 

wekelijkse uurtjes samen dansen en zingen in de Veste? 
 

En wie kon vermoeden dat we nog eens als alternatief  

online via Zoom op-afstand-maar-toch-samen  

zouden gaan dansen en/of zingen? 
 

Iedereen hoopt dat het niet lang 

nodig is, want het is niet  

hetzelfde, maar toch beter  

dan niets. 
 

Het zijn wel mooie verhalen om 

later te kunnen vertellen over  

deze periode: het geworstel met  

de techniek als je geen geluid of  

beeld krijgt en/of je zelf maar  

niet in beeld komt…  

Daar leren we weer andere 

dingen van en, nog veel  

belangrijker, we houden contact! 

 
 

    

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 en Romy Randolfi 
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     Antoon Bos   055   - 5421714 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    Marike Kluin           (kandidaat-bestuurslid)    

 

 
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 
 

 
 

Hoi allemaal, 
 

Voor je ligt een bijzondere 

Zomerkwibus die uitkomt in deze 

bijzondere coronatijd. Zo jammer 

dat we al zo’n lange tijd niet 

mogen dansen en zingen. Maar 

uiteraard staat de gezondheid van 

de Phoenixleden en hun 

omgeving voorop. 
 

Erg fijn dat het bestuur ons op de 

hoogte hield via de digitale 

nieuwsbrieven. Zo blijf je je toch 

nog betrokken voelen bij de 

vereniging. In deze Kwibus staat 

geen info Van de bestuurstafel; de 

bestuursinformatie ontvang je dit 

keer per mail. 
 

Deze papieren Kwibus is gevuld 

met onder andere kopij die al voor 

de Lentekwibus klaar lag. Zo zal 

er uitgebreid worden stil gestaan 

bij de verschillende jubilarissen 

en nieuwe ereleden die werden 

gehuldigd tijdens de Algemene 

Ledenvergadering. Maar ook zijn 

er leuke foto’s van de eerste 

danslessen van de kindergroepen 

die gelukkig al wel weer mogen 

dansen. Hopelijk mogen de 

volwassenen ook weer snel wat 

danspassen maken en mooie 

liedjes zingen. 
 

Veel leesplezier gewenst namens 

de Kwibusredactie, 
      

   Wendy 
 

   

 

 

  

 

 

In deze Kwibus staan foto’s van: 
 

Dansensemble 

Margreet Huizer 

Kwibusredactie 

John Langen 
 

 

      

 

 

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 

 
Peggy Baan 

Petra Koops  

   

 
 

Kinderen 
 
Benthe de Jager 
Karolina Kudirkaite   

  

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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Dansen… een beetje dansen… beetje zingen… 
 

Kinderdansen 

Hoe lastig het ook blijft om te kunnen/mogen dansen, er zijn al wat stapjes gezet. Ik zeg stapjes, want het  

is begonnen met de kindergroepen. Die mogen buiten dansen en doen dit met veel plezier. 

Onder leiding van Joanne van ’t Hof dansen twee kindergroepen op woensdagmiddag vrolijk rond over 

het grasveld voor De Veste. Een onder-/middenbouwgroep en een bovenbouwgroep met een kwartier 

tussenruimte. Helemaal volgens het geldende protocol, bv. dus alles buiten en geen toeschouwers. 

Kinderen t/m 12 jaar mogen samen dansen en daar gaat het om. 

Ook de kinderdansselectiegroep is weer gestart. Zij dansen op het plein achter De Veste nu weer met hun 

‘oude’ juf, Lisette Poen. Romy Randolfi, de nieuwe juf, moet van verder weg komen, dus dat is niet 

handig. En nu maar hopen dat het weer een beetje meezit! 

 

Zoom 

Als proef zijn Jeanneke en ik op 20 mei begonnen met een dansles via het programma Zoom. De leden 

van onze groepen konden via een online verbinding inloggen en zo thuis meekijken en -dansen.  

Het opzetten van Zoom was niet simpel, dus veel dank aan Leo Poen voor het schakelen en leggen van 

verbindingen om dit mogelijk te maken. Een update van zoom gooide nog bijna roet in het eten op het 

laatste moment, maar het kwam goed. Helaas hadden de leden van de maandag door een misverstand de 

link niet ontvangen (excuus en hééél jammer). We gaan het goedmaken op 10 juni en misschien later nog 

verder uitbreiden! Van de vergevorderden deden 16 leden mee. Het was erg leuk elkaar te kunnen zien en 

zo toch samen te dansen. Voor en na het dansen konden we elkaar allemaal nog even zien, spreken en de 

laatste nieuwtjes uitwisselen. Natuurlijk hopen we snel op contact zonder app, mail of zoom! 

 

Internet 

Leden van Vocaal ontwikkelen samen diverse acties om zingend contact te houden. Zo worden er 

spontaan acties ondernomen om samen te zingen via internet. Pas zag ik ook nog een creatief, muzikaal 

filmpje voorbij komen. Ook al zien ze elkaar niet, er zijn plannen in de maak! 

 

Geslaagd 

Het Dansensemble vierde een feestje op de dag dat ze eigenlijk naar Finland zouden gaan. Tessa, Manon, 

Vera en Sander zijn geslaagd en dat vierde de groep met drankjes, hapjes, een lied van Marc, een 

verkleedwedstrijd en tof spel. Niet te vergeten de danstest ‘op afstand’ van de geslaagden. Felicitaties van 

hun ouders, want die deden ook mee! Met dank aan de moeder van Sander voor het initiatief. Een 

spontane, oergezellige afsluiting van het demo-dansseizoen! 

            Margreet 

 

 

 

 

 
De geslaagden 

Lied van Marc 

Verkleedwedstrijd 
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Nieuwe ereleden + Vooruitblik  
          

             
 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

              

 

 Vooruitblik 

 

 

Phoenix 

heeft 

sinds de 

A.L.V. 

twee 

nieuwe 

ereleden 
 

!!! 

 

Houd deze datum 

vrij 
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Augustus 
 

Wat  : Start seizoen 2020 – 2021 

Wanneer : Maandag 31 augustus 

 

Wat  : Openingsinstuif 

Wanneer : Maandag 31 augustus 

Tijd  : 20.00 – 22.30 

 

September 

 
Wat  : Start volwassenen 

Wanneer : Vanaf maandag 7 september 

Tijd  : Eigen lestijden 

 

Wat  : Introductiecursus internationale 

   dans o.l.v. Jeanneke Bruning 
Wanneer : Maandag 7, 14, 21, 28 september,  

     5 en 12 oktober 

Tijd  : 19.30 – 21.00 

Kosten  : Info volgt… 

 

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

             Bruning 
Wanneer : Woensdag 30 september, 7, 14, 28 

         oktober, 4, 11, 18 en 25 november  

Tijd  : 19.15 – 20.15 

Kosten  : Info volgt… 

 

Oktober 
 

Wat  : Phoenix jubileum 55 jaar 

Wanneer : Zaterdag 10 oktober  

Tijd  : 13.00 – 23.00 

Info  : Info volgt... 

 

Wat   : Vakantie instuif o.l.v. Jeanneke 

           Bruning 

Wanneer : Maandag 19 oktober  

Tijd  : 20.00 – 22.30 

 

November 
 

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

Wanneer : Zaterdag 14 november  

Tijd  : 20.00 – 23.00 

Kosten  : Volwassenen € 12,50 (leden van 

    A.V.O.-verenigingen € 10,--),  

    jongeren t/m 16 jaar € 5,-- 

 

 

 

Alle activiteiten in de Veste en tijden onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda + Vooruitblik 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

A.V.O.-herfstbal 

op 14 november 

 
Na vele jaren A.V.O.-herfstbals organiseerden 

we vorig seizoen voor het eerst een A.V.O.-

lentebal met livemuziek. Het was een gezellige 

dansavond met Wii Muzikanti als balorkest. 

Voor Wii Muzikanti een van de laatste keren dat 

ze als balorkest optraden. Ze stoppen met spelen 

in deze samenstelling. 

 

Vanwege de omstandigheden rondom het corona 

virus kon het bal afgelopen lente helaas niet 

doorgaan. Er is inmiddels een nieuwe datum 

gepland in november, zodat het nu toch weer 

een herfstbal is geworden. En nu maar hopen dat 

het door kan gaan! 

 

Het bal zal worden begeleid door het nieuwe 

balorkest Feniks, wat voor een deel een 

voorzetting is van Wii Muzikanti. 

 

Zaterdag 14 november 2020  

20:00-23:00 in De Veste  

Non-stop internationale dansen op livemuziek 

van het nieuwe balorkest Feniks  

Volwassenen € 12,50 (leden van A.V.O.- 

verenigingen € 10), jongeren t/m 16 jaar € 5.  

Vooraf opgeven is niet nodig. 

  

In de pauzes van het orkest draaien we 

verzoeken en bekende dansen uit het grote 

gemeenschappelijke programma dat we in de 

loop der jaren als A.V.O.-verenigingen hebben 

opgebouwd. 

 

 

 

 
 

 

     Orkest Feniks 

    
 

                

https://www.aviva-apeldoorn.nl/weblinks/accommodaties/9-de-veste?task=weblink.go
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Van het Dansensemble  

Deze bijdrage schreef Réka voordat Corona toesloeg: 

 

Overhaast en vol van de drukke werkweek staan we voor de spiegel in de Veste. Ruimte om even tot 

rust te komen en met elkaar de energie laten stromen. Even afkicken van de dagelijkse sleur en dat met 

een lach van oor tot oor. Van hoek naar hoek, even opwarmen en loskomen. Van Rusland tot Ierland 

met een tussenstop in Hongarije. Elk land met zijn eigen feestje wat we allemaal beleven op enkel de 

donderdagavond. Het lijkt zo wel alsof we samen op een mini-vakantie gaan. Ontsnapt aan de werkweek 

en met een goed humeur reizen we samen heel Europa door. Langzaamaan creëren we een steeds 

hechtere groep. Ieder met verschillende levens en andere hobby’s. Allemaal zo verschillend maar op die 

kleine reis allemaal even hetzelfde. De klanken van verschillende culturen vullen op hun beurt de Veste. 

Het is heel fijn om te merken hoe we steeds hechter worden. Nu ook als vrienden en niet enkel als 

dansmaatjes. Fanatiek oefenen we voor optredens die zo nu en dan plaatsvinden. Inmiddels is het al 

even na tienen, nog even stretchen voor vertrek en langzaamaan vertrekt iedereen weer naar huis. De 

een reist stad en land af, de ander woont om de hoek.  
 

    
 
 

  

 

 

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 

 

 

Naschrift: 

 

Wat mis ik het dansen in de Veste. Nu 

is het even anders, donderdagavond 

achter de laptop bijkletsen en wat 

pasjes doornemen. Wat zou ik graag 

iedereen weer even een dikke knuffel 

willen geven. 

   
   Réka Roest 

 

mailto:margrietbloemen@vbw-groenplein.nl
http://www.flowerserviceapeldoorn.com/
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André’s dansprogramma in Australië  

In de vorige kwibus stond informatie over de André van de Plas scolarship,  

een studiebeurs ingesteld door de Folk Dance Australia (FDA) Commissie. 

Margreet stuurde ons de informatie door van Kaye Laurendet, die doorgaat met het verspreiden van de 

dansprogramma’s van André in Australië.  
 

 
 

Kaye gaf voor het uitbreken van corona les met het door André geplande programma van dit seizoen, 

onder de titel André van de Plas -one more time. 

 

Zij schreef: 

‘Perth was een heerlijk weekend.  Ongeveer 35 mensen dus een 

goed aantal om aan les te geven. Ze hielden van de dansen en  

onderaan staat een lijst van de aangeleerde dansen en wat ze  

scoorden.  Al Bint was de meest populaire, gevolgd door de Braul.  

Ik leerde de twee Israëlische dansen niet aan, er waren drie meisjes 

in de workshop van de lokale Israëlische groep die ze kenden.  

Rondom de hal waren foto's van André, foto's van elk jaar dat hij  

er was geweest, en lijsten van alle dansen die hij had aangeleerd.   

Het was een heel 'André weekend'. 

 

Ook in Sydney was het programma een succes.  

 

 

 

    

 

Kaye Laurendet 
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    Kinderagenda 
September 

Wat  : Start seizoen 2020-2021 

Wanneer : Woensdag 2 september 
 

Wat  : Open les kindergroepen 

Wanneer : Woensdag 9 september 

Tijd  : Onderbouw 14.30 – 15.30 

    Middenbouw 14.30 – 15.30 

    Bovenbouw 15.45 – 16.45 

Info  : Open les voor geïnteresseerden. Kom gezellig meedansen of kijken. 
 

Wat   : Start Dans-Mix voor kinderen cursus o.l.v. kinderdansdocenten Phoenix 

Wanneer : Woensdag 16, 23, 30 september, 7, 14, 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november 

Tijd  : Onderbouw 14.45 – 15.30  

    Middenbouw 14.30 – 15.30 

    Bovenbouw 15.45 – 16.45 

Kosten  : Informatie volgt… 
 

Oktober 

Wat  : Phoenix jubileum 55 jaar 

Wanneer : Zaterdag 10 oktober  

Tijd  : 13.00 – 23.00 

Info  : Informatie volgt… 
 

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

Wanneer : Woensdag 14, 21, 28 oktober, 4, 11, 18, 25 november, 2, 9 en 16 december 

Tijd  : 08.50 – 09.35 

Kosten  : €45,00 
 

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

Wanneer : Woensdag 14, 21, 28 oktober, 4, 11, 18, 25 november, 2, 9 en 16 december 

Tijd  : 09.45 – 10.30 

Kosten  : €45,00 

 Alle activiteiten in/bij de Veste en tijden onder voorbehoud 

 

    

 
 

 

                                                    

 

 

        
 

  

Begin maart schreef peuterdansdocent Anne Mulder: 
 

In de twee lessen Peuterdans dansen en zingen er 25 peuters, sommige  

met hun ouders en een aantal 3-jarige peuters al zonder ouders. Iedere  

week is het een feestje om samen plezier te maken, te ontdekken en te  

leren. De ouders hebben onderling leuk contact, en kennen elkaar vaak  

al van een eerder gevolgde peuterdanscursus, echt een gezellige boel!  

In de lessen combineer ik zingen, bewegen en spel met elkaar. De les  

sluiten we af met danskabouter Pimpeloen, die ook de les begint. Met  

het zingen van een liedje, zwaait hij iedere peuter uit: 
 

Dag dag Babette, dag dag Dorine. Het dansen is alweer voorbij.  

Dag dag Pieter, tot de volgende keer. Dan zien wij elkaar wel weer. 
 

Voor nu is dit de laatste cursus peuterdans die gepland staat. Ik ben namelijk zwanger en ga dus met 

verlof. In het najaar komt er natuurlijk weer een cursus op de woensdag! Houdt de facebookpagina en 

website in de gaten. De eerste cursus op zaterdag staat gepland in het voorjaar van 2021. 

                 Anne 
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De egel en de eekhoorn 
 

De egel wilde heel graag een keer met de eekhoorn 

dansen, maar wel op afstand, zodat de eekhoorn hem 

niet kon zien. Het is geen gezicht zoals ik dans, dacht 

hij, en dan nog al die stekels… 

Maar hoe zouden we dan het best kunnen dansen? 

Dacht hij. Om een hoekje heen? Of met een muurtje 

tussen ons in? Hij dacht lange tijd na. Toen ging hij aan 

zijn tafel zitten en schreef een brief aan de eekhoorn:  

 
Beste eekhoorn 

Wil jij een keer met mij dansen? 

Ik wil dat heel graag 

Maar ik wil niet dat je me ziet 

Zoals ik dans is geen gezicht 

Ik ben zo onhandig. 

Dat weet je misschien wel. 

Ik zit gewoon onhandig in elkaar, 

daardoor komt dat. 

Vind jij het goed als jij thuis  

danst en ik ook? 

Dan hebben we geen last van 

 mijn onhandigheid 

Zullen we meteen beginnen? 

De egel 
 

De eekhoorn las de brief. Hij stond op en begon te 

dansen. Al dansend schreef hij een brief aan egel terug: 
 

Beste egel 

Wat dansen we heerlijk 

De eekhoorn 
 

Lange tijd dansten ze zo, de eekhoorn in zijn kamer 

hoog in de beuk en de egel in zijn huis onder de 

rozenstruik. Ze hielden allebei hun ogen dicht. Niemand 

zag hen. Het was een stralende dag in het begin van de 

lente. Uren later, in het begin van de nacht, toen alle 

dieren al sliepen, dansten ze nog. 

Tenslotte stonden ze stil en schreven elkaar dat ze nog 

nooit zo heerlijk hadden gedanst en wensten elkaar 

welterusten. 
 

Even later sliepen ze. Maar in hun dromen dansten ze 

verder, op de open plek in het bos, met hun armen om 

elkaar heen, heel dicht bij elkaar. En de egel droomde 

dat de eekhoorn zei:“het is wél een gezicht, egel!” en de 

eekhoorn droomde ook zoiets. 

 
                     Uit: Toon Tellegen, “Wat dansen we heerlijk” 

  

 

Lekker weer samen dansen!! 
 

 
 

 

 

Vijf raadsels 
 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 

1. Welk instrument werkt nooit mee? 

 

2. Hoe noem je een teek die van dansen houdt? 

 

3. Hoe noem je een mobiel die in de wc is 

    gevallen? 

 

4. Er staan twaalf koeien onder één paraplu    

    maar ze worden niet nat. Hoe kan dat? 

 

5. We zoeken een woord, 7 letters, en het heeft  

    klinkers. 
 

de oplossingen vind je op blz. 14  (onderaan) 



   

10 

 

Verklaring afkortingen 
verjaardagskalender 

 

 

BB  Bovenbouw 

BL  Bijzondere leden 

BM  Beginners maandag 

BGW  Beginners/Gevorderden woensdag 

DE  Dansensemble 

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 

 

 

 

 

                                                                   
 

JULI 
 

01-07 Gerrie  BM 

02-07 Lies  VvP 

03-07 Resi   SR 

06-07 Joke  ZA 

07-07 Romy ` DE+KDS 

08-07 Sjaan   ZA+SR 

09-07 Loes  SR 

10-07 Anneke   BGW+SR 

14-07 Bart   TI 

16-07 Rien  EL+VG 

17-07 Agnes   VvP 

18-07 Wilma  BGW 

19-07 Henny  ZA 

20-07 Maartje  BM 

27-07 Leni   GM 

28-07 Ans   SR 

31-07 John   VvP 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

     

 

 
 

 

  

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 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 

 

 

 

   

SEPTEMBER 
 

02-09 Marjolijne BGW 

04-09 Yvonne  ZA+BGW  

05-09 Martha                  VG 

05-09 Bianca   ZA 

05-09 Jeannette  ZA 

13-09 Ans  ZA 

17-09 Rozemarijn BM 

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 

27-09 Saskia   GM 

28-09  Jannie   ZA  

   

 
 

   
 

 OKTOBER 

 

 06-10 Manon   DE 

 06-10 Joke   ZA 

 08-10 Geeske   BGW 

 09-10 Erna   VvP 

 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+OB 

 25-10 Gika   ZA 

 25-10 Peggy  BGW 

 29-10 Anke   VG 

 30-10 Sander   TI+DE 

 30-10 Lizzy   VG+EL 

 30-10 Marc   DE+VO 
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Jubilea   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         
                                                        

12 ½ jaar lid  
Hetty Logtenberg (SR), Cora Verkaik (BGW) en Ineke Lageweg (Vocaal)  

Verder  Martha Brinkhoff, Lenie Peters, Ingrid van der Poel, Jorien Strik   

en Wendy Venema. Zij zijn allen oud-Marnix leden en Vergevorderden. 

 

 

 

25 jaar lid 

Driesje Docter (BGW) 

Trouw lid, behulpzaam en sociaal. Is al om 9 uur aanwezig om te helpen, zet koffie en vangt de eerste 

mensen op die binnenkomen. Ook helpt ze altijd mee bij het klaarzetten van het kerstontbijt. Ze danste 

ook op donderdagmiddag bij de senioren, maar nu nog alleen op woensdagochtend bij Joke. 

 

Ylona de Vries (Vocaal) 

Heeft jarenlang gedanst, is nu helemaal overgestapt op zingen bij Phoenix Vocaal. Paste daarvoor zelfs 

haar werkrooster aan. Ze is actief en behulpzaam. Ze doet wat ze zegt, je kunt op haar rekenen. Zoals 

bv. bij het 1e korenfestival. Ze helpt ook achter de bar. Laatste workshop vond bij haar op school plaats, 

omdat De Veste bezet was. In het laatste weekend was ze één van de ‘witte wieven’, uitgedost met 

lampjes. 

 

Els van Lier (BM+BGW) 

Els is trouw lid bij twee groepen. Ze vindt sociale contacten belangrijk en heeft dan ook belangstelling 

voor alle mededansers. Moeten er Kwibussen bezorgd worden van niet-aanwezige leden, dan verzorgt 

Els de post in en rondom Ugchelen.  

 

Milou van Uitert (Dansensemble)  

Ze werd lid toen ze 4 jaar werd. Natuurlijk te verwachten met vader en moeder in het Dansensemble. 

Startte bij de kleuters bij Margreet. Na de Extra Kindergroep en de Voorbereidingsgroep ging ook 

Milou naar het Dansensemble. Actief lid, zat in de KAK en was ook dansjuf bij de kinderen. Jarenlang 

in de democommissie met vooral PR in haar portefeuille. Vorig seizoen stopte Milou, tot verdriet van 

vele betrokkenen.  
 

 

Op de Algemene 

Ledenvergadering 

van 6 februari jl. 

werden de 

jubilarissen in het 

zonnetje en op de 

foto gezet. 
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Jubilea  

40 jaar lid 

Ria Demmer (VG) 

“Door André naar dansen gesleurd’, zoals zij zelf zegt. Ze wil niet alle speciale aandacht, want door de 

fijne lessen van diverse docenten kwam ze tot deze 40 jaren trouw Phoenix-lid (vele jaren bestuurslid) 

op maandag- en woensdagavond. Detail: ze onthoudt ALLE dansen!!! Complimenten! 

 

Wilma van Sermondt (VG) 

Al 40 jaar een trouw en betrokken lid. Voor iedereen een vriendelijk woord en een luisterend oor. Is er 

hulp nodig, dan is Wilma bereid, vervoer wordt geregeld. Lessen missen komt zelden voor, alleen 

eigenlijk als haar hulp ergens anders nodig is (zoals nu bij deze ALV). Ook haar kinderen Dineke en 

Willem gingen dansen, waarbij Willem als kleuter nog getuige was van een binnenvliegende duif! 

 

Joke Kleverwal (Sen)  

Joke danste  op woensdagochtend en bij de Senioren, een ‘dubbel-danseres’ dus. Dit is ze nu niet meer, 

maar wel trouw lid op donderdagmiddag. Jarenlang was zij ook lid van de kostuumcommissie van het 

Dansensemble, waar door haar veel kostuums werden geknipt, genaaid en hersteld. Zo leuk dat haar 

kinderen, Annemarie en Jeroen, ook in het ensemble dansten. Familie-Phoenix-bedrijf, met Martin als 

bloemenman en hapjesverzorger. 

 

Feronia Bout (BL) was niet aanwezig 

Al jong ging Feronia van de tieners naar de voorbereidingsgroep en danste met plezier. Extra hulp op 

allerlei gebied werd geleverd. Hulp van broer Marc bij het Hongaars. Ook bij de KAK was Feronia 

actief. In Orpheus danste ze als badgast mee met de kinderen. Na haar dansensembletijd bleef zij actief 

bij de groep. Extra hulp bij incidentele uitleg en natuurlijk hulp bij het jaarlijkse demoweekend. 

Inkopen van eten en het koken van warme maaltijden was en bleef haar werk.  

 

Jos van der Ven (BL) was niet aanwezig 

Jos begon als danser, zelfs nog jaren op woensdagavond.  

Begon ook al snel in de technische commissie bij/ met  

John Zoomers. Eerst nog met grote banden op de band- 

recorder en zo maakte Jos een grote technische ontwikkeling  

mee. Veel muziek ging in diverse vormen door zijn handen,  

met name voor het Dansensemble. Altijd bereid tot nòg een  

opname, wat nog weleens nodig was. Nog steeds weten de  

docenten Jos te vinden als een apparaat niet werkt of een oude  

opname opgespoord moet worden. 

 

Marian van Luijk(VG) 

Als Phoenix-lid danste Marian met veel plezier en was daarin vaak ook de sfeermaker. Gezelligheid 

voorop en altijd bereid te helpen. Zwanger of niet, meedansen blijft belangrijk. Zo danste ze in 

Orpheus vrolijk mee als zwangere ooievaar. In de KAK was Marian als voorzitter een drijvende kracht. 

Creatief, snel regelen en aanpassen aan de omstandigheden. Gezelligheid voor alle kinderen, die 

genoten. Belangrijk was Marian ook als voorzitter van de kostuumcommissie van het Dansensemble.  

 

50 jaar lid 

Twee ereleden zijn inmiddels 50 jaar lid. Dit zijn Frans van Cuijk, oud-voorzitter en  

Wim Ellenbroek, oud-penningmeester. Zij waren niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. Ze 

hebben een bedankmail aan het bestuur gestuurd. 

 



   

13 

 

Terugblik  

Nieuwjaarsconcert met The Klezmer Society 
 

The Klezmer Society bestaat uit de musici Bert Vos: viool  

en zang; Erica Roozendaal: accordeon en Eva van de Poll:  

cello en zingende zaag. Zij vertellen op zondagmiddag  

19 januari hun eigen verhaal met een link naar het verleden  

en naar het heden. Wat te denken van ‘the Anne Frank tree’,  

gecomponeerd en gespeeld naar aanleiding van de kap van  

die o zo belangrijke Amsterdamse boom? Of Ibernitsn,  

geïnspireerd op een maand leven zonder plastic afval?  

Erica, de accordeoniste componeerde de zerowaste  

movement met gerecycled muzikaal materiaal met als  

thema’s: recycle, reuse, refuse, rot en reduce. Prachtige  

cellosolo’s aan het begin en het eind. Een ode van Bert Vos aan de violisten Itzhak Perlman én aan 

Alicia Svigals. Zij is een pionier in de herontdekking van en onderzoek naar het Klezmer vioolspel. 

Ook horen we een eerbetoon aan Yoel Ruben, een klarinettist die voor veel nieuwe oude Klezmer 

opnames heeft gezorgd. Veel is gebaseerd op muziek van het platteland (vandaar eerst de naam 

Villageband). In de steden is de muziek brutaler en virtuozer. Dit is ook terug te horen op hun nieuwste 

cd ‘Roots en shoots’, waar ze zich de Stetl Band Amsterdam noemen. 
 

Bert Vos legt met mooie persoonlijke verhalen verbindingen tussen de verschillende nummers. Een 

Freilach bijvoorbeeld voor het huwelijk van vrienden in Israël. Hij heeft geen cadeautje en schrijft in het 

vliegtuig even een stukje. Zo’n liedje waarvan je denkt dat het altijd al heeft bestaan. De weddenschap 

of wij als publiek wel zullen meezingen, winnen wij (natuurlijk) glansrijk.  

Verder horen wij de prachtige bekende muziek uit Anatevka in een nieuw jasje. Erica heeft de musical 

eruit geschreven en wat overblijft noemt ze hardcore Klezmer. Met zang van Bert en Eva op de 

zingende zaag. Wat een mysterieus geluid en wat een speciale sfeer geeft dat aan deze muziek. Na de 

pauze wordt er enthousiast door een grote groep gedanst. Veel ‘gouwe ouwe ’dansen komen voorbij. 

Lang geleden dat ik de Mayim hoorde. Met hun eigen unieke geluid en fantastische spel zoeken ze naar 

de bevrijding van de Jiddische ziel en dat resulteert in een prachtig nieuwjaarsconcert.                                                   
 

           Marga Heijnen 

 

Over oren en horen bij Vocaal 
 

Bij Vocaal komt het regelmatig voor, dat er deskundigen tijdens de repetitie,  

om hun expertise te delen. Doorgaans betreft dit andere dirigenten met een  

heel eigen deskundigheid. Maar soms komen er ook koorgerelateerde  

deskundigen. Zo was in januari Marloes van Thiel bij ons, om wat dieper in  

te gaan op ‘horen, gehoord worden en luisteren’. Essentiële zaken in het algemeen, 

maar bij een koor toch wel in het bijzonder. Marloes is werkzaam bij audiologisch  

centrum Pento en kan het nodige uitleggen over de werking van het oor en effecten van minder horen. 
  

Menig Vocaal herkende zich in het beeld van de ouder wordende mens, wiens gehoor slecht wordt.  

Waarbij spraakverstaan als eerste gebied gaat uitvallen. Dat door elkaar praten en roezemoezen het 

verstaan lastig maken, kan iedereen zich wel indenken. Of je nou danst, zingt of in een overleg met 

meerdere mensen zit. En voor hen, die daarnaast ook nog een gehoorbeperking hebben, zijn die 

omstandigheden mentaal belastend. Het brein wil koste wat kost, alle geluid omzetten in spraakverstaan 

en dat kost energie. Marloes gaf tips, waarmee we als koor ons voordeel konden doen. Want naast 

koorleden met hun eigen, specifieke behoeften staat er ook een dirigent voor de groep, die de kwaliteit 

van de koorzang dient te bewaken. En voorwaarde is dan wel dat elkaar horen mogelijk dient te zijn. 
 

              Lia van der Waarde-Buning 
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Terugblik 

 

  Workshop Bulgaars 
 

 
 

Zaterdag 15 februari was er een workshop Bulgaars, gegeven door Esther Willems bij Phoenix. Lang 

geleden heb ik al eens eerder een dansweekend gedaan waar Esther Willems ook bij betrokken was. Ik 

herinnerde me nog van toen hoe enthousiast ze kon vertellen over de Bulgaarse dans, en ook over de 

demonstratiegroep met kinderen: Zarowe die zij lange tijd geleid heeft. Ik heb een aantal optredens van 

Zarowe gezien en was altijd diep onder de indruk van de spetterende optredens, die dus in elkaar gezet 

waren door Esther. 
 

Dus heel leuk om nu weer een keer les te krijgen van Esther, en het was niet alleen zomaar dansles, nee 

ze had ook nog hele goede muzikanten meegenomen, die alles live begeleidden. 

Ze begon meteen met ons in het diepe te gooien, allemaal een Bulgaars riempje om, pak de riemen vast, 

en dansen maar. De muziek speelde en wij konden meteen mee doen. Eerst simpele pasjes, die steeds 

iets uitgebreid werden tot een hele dans. Toen we de pasjes hadden geleerd leidde Esther de kring zo dat 

de kring helemaal opkrulde. Toen we als een krul dicht bij elkaar stonden leerden we om als groep 

tegelijk in een vierkant te lopen, dus sommigen moesten naar voren, anderen juist naar achteren, naar 

links of naar rechts, en daarna weer de andere kant op. Dat was best lastig, en zorgde voor de nodige 

hilariteit, maar uiteindelijk lukte het wel. Na wat oefenen weer op muziek, en na wat oefenen konden we 

ook weer uit de krul, en zat onze warming up en eerste dans er op!  
 

En zo kwamen er steeds verschillende dansen uit verschillende gebieden van Bulgarije, die we allemaal 

al doende op de muziek leerden. De bijzonderste was een rijdans, waarin we met twee rijen tegenover 

elkaar stonden, en op een gegeven moment met de hele rij moesten draaien in de ruimte. Dus weer 

moest de ene helft naar achteren en de andere helft naar voren lopen. Naast het dansen was het ook leuk 

om te luisteren naar Esther, die veel wist te vertellen over Bulgarije, over de verschillende gebieden, de 

muziek en stijlen die daarbij hoorden, en die ook af en toe tijdens het dansen wat Bulgaarse kreten er 

doorheen riep.  

Een geslaagde dag, ik heb er weer van genoten! 
 

           Willemijn Stroman  

 
 

 

        

 

 Oplossingen van de raadsels  

 uit de KidsFlits 

1. Dwarsfluit 

2. Discotheek 

3. Pleemobiel 

4. Het regent niet 

5. Zandweg 
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Terugblik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Li-Atelier doet niet meer mee:) 
 

Met Li-Atelier heb ik meer dan 8 jaar de goede doelen 

van Phoenix ondersteund. Wat begon als een klein 

initiatief groeide uit tot iets groters; vooral in het jaar 

van Serious Request werd het verenigingsbreed:) Met 

de Mini-kerstmarkt bij Phoenix onder de kerstboom, 

afgelopen december, rondde ik met Li-Atelier mijn 

aandeel in de Goede Doelenpot af. Met de 4 activiteiten 

vanaf september kon ik in totaal 130 euro bijdragen. 

Op zich liepen alle activiteiten goed, vooral de 

verloting. Maar op de verkoop van de kalenders had ik 

me schromelijk verkeken! Ik kon er helaas maar 6 in 

totaal laten drukken. Daar had ik veel meer van 

verwacht. Maar goed, aan alle goede dingen komt een 

eind. Li-Atelier stopt ermee.  
 

Natuurlijk hoop ik dat andere leden van Phoenix het 

stokje gaan overnemen. Het is fijn om het goede doel 

van Phoenix onder de kerstboom te kunnen steunen met 

extra activiteiten. Mocht je dat willen gaan doen en je 

kunt mijn hulp daarbij gebruiken, dan mag je gerust 

contact met me opnemen. Als lid van Phoenix, samen 

met anderen binnen de vereniging, wil ik nog graag 

mijn bijdrage aan deze verenigingsactiviteit geven! 

 

Lia van der Waarde-Buning   li-atelier@outlook.com 

 

 

 

 

Oplossing van de Woordzoeker 
 

De oplossing van de  

Woordzoeker uit de laatste  

digitale nieuwsbrief van het  

bestuur was: 

 

ZIN IN DANSEN 

 

Na loting won  

Marjo van Mossel- Filippo  

de prijs! 

Gefeliciteerd! 

Post van Ada 
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Zomergroet  

 

SLUITINGSDATUM  KOPIJ  HERFSTKWIBUS: 1 OKTOBER 2020 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fijne Zomer en tot gauw! 
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