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Het kon weer … met beleid 
 

  
 

maar nu weer (even) niet 
 

We begonnen er net wat aan te wennen: aan het dansen en zingen 

op afstand in de zaal van de Veste. Het was al zo fijn om dit 

nieuwe seizoen weer te kunnen starten en elkaar weer te kunnen 

zien en spreken! De pijlen volgen, handen desinfecteren, ramen 

en buitendeur open voor de ventilatie, dat namen we natuurlijk 

voor lief. 

 

Helaas begon het aantal coronabesmettingen in het land weer op 

te lopen, en zelfs zo erg, dat er strenge maatregelen nodig waren. 

Het dansen en zingen van de volwassenengroepen is inmiddels 

om die reden weer even van de baan. Hopelijk klopt het woord 

‘even’ in de vorige zin! Maar hoe lang het nodig zal zijn kan nu 

nog niemand voorspellen. We kunnen niet meer doen dan zelf 

onze uiterste best doen om de maatregelen in acht te nemen. 

 

 
 

 
 

    

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      

20.30 – 22.00 uur Vergevorderden Margreet Huizer       055-5219249 

Donderdag  

14.00 – 15.30 uur Seniorengroep Mascha Kreugel               

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, 
 

Met een boekje in een hoekje dan 

maar, in dit geval de 

Herfstkwibus. Weer veel thuis 

zitten, laten we het beste ervan 

maken. Gezellig op de bank, 

kaarsje erbij aan. 
 

Ook hebben er maar weinig 

activiteiten doorgang kunnen 

vinden, toch was het niet moeilijk 

om de kwibus gevuld te krijgen. 
 

In deze kwibus is natuurlijk weer 

plek ingeruimd voor het wel en 

helaas ook wee van onze leden. 
 

Daarnaast vertellen alle 

dans/zangdocenten over hoe ze 

binnen de beperkingen van de 

coronamaatregelen het nieuwe 

seizoen toch goed begonnen zijn 

met hun groep. Helaas is de 

situatie nu weer anders, maar 

hopelijk is er binnen afzienbare 

tijd weer meer mogelijk! 
 

Zo blijven we ook in coronatijden 

van elkaar op de hoogte. Vergeet 

niet de paardensprong-puzzel op 

te lossen! We hopen stiekem dat 

jullie daar flink je best op moeten 

doen. 
 

Gezondheid en leesplezier 

gewenst namens de 

Kwibusredactie,  

   Elly 
 

   

 

 

  

 

 

In deze Kwibus staan o.a. foto’s 

van: 
 

Dansensemble 

Dans/zangleiding 

Wilma Goossens 

Désirée Kooistra 

Kwibusredactie 
 

 

      

   
      bij Phoenix! 

 

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. 

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


   

3 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

Van de Bestuurstafel 
 
 

 
 

Wat doe je als je met je schip in een storm op zee terecht komt? Met huizenhoge golven die het schip als 

karretje in een achtbaan op en neer doet gaan. Zo voelt het aan de bestuurstafel midden in de Corona-

crisis. Gelukkig mogen we (aangepast) dansen en zingen. Daar zijn we blij mee en het ‘los’ dansen begint 

al aardig te wennen. Bestaat er ook zoiets als ‘los’ zingen? Dan is dat vast wat ze nu doen! 

 

De regels voor bijeenkomsten en voor het café betekenen dat ook hiervoor aanpassingen nodig zijn. De 

avondgroepen hebben helaas geen ‘nazit’ meer voorlopig. Dat is heel jammer. Kunnen we daar iets aan 

doen? We zoeken naar oplossingen, want de gezelligheid is heel belangrijk!  

 

Een aantal leden heeft opgezegd en er zijn leden die te kennen hebben gegeven wel lid te willen blijven 

maar voorlopig geen deel te nemen aan zang en dans.  

Margreet houdt voor ons de ontwikkelingen in dansend Nederland in de gaten. 

Lizzy volgt nauwgezet de financiële ontwikkelingen en probeert subsidies binnen te halen waar die maar 

te halen zijn (en dat is soms best veel werk).  

Zo houden we als bestuur toch hoop op de toekomst en kijken uit naar een datum waarop het 

jubileumfeest van Phoenix weer mogelijk wordt.  

 

Het Dansensemble is bezig met plannen voor hun 50-jarig jubileum. Zij zijn er al voor aan het oefenen en 

genieten daarvan.  

 

We proberen zoveel mogelijk te denken in oplossingen, niet in problemen.  

We zijn ervan overtuigd dat we hier uitkomen.  

 

Houd moed en vertrouwen en geniet van de gezellige momenten bij Phoenix, want die zijn er gelukkig 

ook! En dat is belangrijk. Het werkt positief voor je gezondheid. 

          Antoon Bos, voorzitter 

 
Naschrift: 
Bovenstaande tekst was voor de 'deadline' van de Kwibus ingeleverd. En toen kwam de persconferentie 
van het kabinet op dinsdag 13 oktober. Daarna werd er door het bestuur koortsachtig overlegd. 
Onderling, maar ook met de docenten (want een sluiting betekent geen inkomen voor hen). Het is geen 
zwart-wit situatie. Het is grijs. Wat was wijsheid? Maar iedereen was van mening dat we de groepen met 
volwassenen moesten stoppen. Dus werd dat besluit 's avonds laat genomen en werd de dag daarna 
iedereen op de hoogte gebracht. Nu is het afwachten wat er verder gebeurt. In de tussentijd: blijf 
gezond! 
 

Namens het bestuur,         
Antoon Bos, voorzitter 
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Van het Secretariaat  
          

             

 

Beste leden van Phoenix, 

  

Velen van jullie zullen op dinsdagavond hebben gekeken naar premier Rutte, die strengere maatregelen 

aankondigde. Die zijn nodig om het weer stevig oplaaiende virus de kop in te drukken. 

  

Het bestuur van Phoenix heeft daarna snel overlegd wat ons nu te doen staat. 

  

Strikt genomen hoeft Phoenix niet te stoppen met dansen en zingen, als we ons aan alle maatregelen en 

voorschriften houden. 

Toch kiezen we ervoor om weer een tijdje te stoppen met de dans- en zangactiviteiten voor de 

volwassen leden. 

  

Veel van onze volwassen leden behoren tot de kwetsbare groep waar we terdege rekening mee willen 

houden. Vandaar dat we hiervoor kiezen, hoeveel pijn in het hart dit ons ook doet. En al gaat het ook ten 

koste van een deel van onze financiële reserves. 

  

Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. We zullen, als het naar ons gevoel weer 

veilig(er) kan, zeker weer willen beginnen. 

  

Want dansen en zingen geeft ons als leden van Phoenix veel plezier. We weten allemaal hoe gezond 

dansen en zingen voor ons is. En we weten ook hoe fijn het is om tot een gezellige groep mensen te 

behoren met leuke onderlinge contacten. 

  

Helaas, we moeten het dus weer even uitzingen zonder deze activiteiten. Wel gaan we proberen of we in 

elke groep ‘Zoom’ kunnen inzetten. Op die manier kunnen we toch nog wat blijven dansen of zingen en 

contact houden, al is het dan op afstand. Informatie daarover krijgt elke groep van de docent.  

  

We houden jullie op de hoogte en wensen jullie veel sterkte en gezondheid toe. 

  

Namens het bestuur van Phoenix, 

Met vriendelijke groet, 

  

Anneke de Cloet 

Secretaris van Phoenix Apeldoorn 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Verdrietig bericht 
 

We ontvingen een bericht, gericht aan alle leden van Phoenix, 

van het overlijden van Louis Cornelissen op 1 oktober jl. 

Louis danste een korte periode mee bij de vergevorderden. 

Hij regelde in 2018 de totale opzet van de AVG, wat het bestuur veel werk uit handen nam. 

 

Louis droeg Phoenix een bijzonder warm hart toe, en dat is wederzijds. 
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In Memoriam  
    

         Op zaterdag 26 september overleed Maaike Fennebeumer, heel plotseling,  

         aan de gevolgen van een hersenbloeding.  

         Zoals haar zoon Bob aangaf: ‘82 jaar jong; sterk, vitaal en toch kwetsbaar’. 

         Het indrukwekkende en ontroerende verhaal wat hij bij de uitvaart vertelde,  

         kregen de vergevorderden toegestuurd. Vanwege de coronamaatregelen  

         vond het afscheid in besloten kring plaats.  
 

         Een stukje uit het verhaal: ‘Je hebt het goed gedaan ma!  Als mens, als  

         echtgenote, als moeder, als schoonmoeder en als oma.  

         Mijn vader en moeder waren 62 jaar samen, waarvan 57 jaar getrouwd.’  
 

         Vanuit Phoenix zeggen wij met Bob: ‘Je hebt het goed gedaan Maaike!’ 

Maaike was 41 jaar lang trouw lid van Phoenix, betrokken bij de vereniging vanaf de vroege Phoenix 

jaren. Leden uit die tijd zien in gedachten Maaike en haar man Theo achter het barretje in de oude Veste 

staan, om de hoek bij de voordeur. In de pauze reed ze het karretje met koffie en thee de zaal in; het 

gerammel van de kopjes gaf de naderende pauze aan. Na het dansen was het nog lang gezellig aan de 

kleine bar… 

Inmiddels danste Maaike al jaren bij de vergevorderden. Gezelligheid en samen dansen, daar ging ze 

voor. Israëlische parendansen stonden boven aan op haar verlanglijstje, vroeger  

ook vaak Grieks: Kalamatianos en Gerakina. Haar rinkelende armbanden tijdens  

het dansen zullen ons bijblijven! 

Ze was vrijwel altijd aanwezig, behalve als de lente in zicht kwam. Dan was het  

tijd om te gaan varen in Friesland, lekker de boot op met Theo. We kregen dan  

een stevige plak cake, Maaike zwaaide en wij wensten hen behouden vaart.  

En dat doen we nu weer! 
 

Namens Phoenix namen we met bloemen afscheid van een trouw lid. 
 

Margreet 

 
 

  

 

 

Bloemenmagazijn “MARGRIET” 
Schubertlaan 20 

7333 CV Apeldoorn 

                              
 

AL 46 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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December 
 

Wat  : Kerstvakantie 

Wanneer : 19 december 2020 t/m 3 januari

       2021 
 

Januari 
 

Wat  : Cursus Dansfit – Winter 

Wanneer : 13, 21, 27 januari, 3, 10, 17 februari, 

     3, 10, 17 en 24 maart 

Tijd  : 19.00 - 20.00 

Kosten  : €40,00  

 

 

Wat  : Nieuwjaarsconcert met Palitra 

                                                              Balkan Band 
Wanneer : 17 januari 

Tijd  : 15.00 - 16.30 

  : Informatie over deze middag volgt 

 

 

 

       

 

 

Alle activiteiten in de Veste 

en tijden onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

Agenda + Vooruitblik 
 

     

 

Opmerking: 

Uiteraard is het doorgaan van de activiteiten  

afhankelijk van de coronamaatregelen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALITRA betekent op zijn Bulgaars ‘Palet’ en 

zo ziet de band zichzelf ook. De band bestaat uit 

(amateur-)muzikanten met verschillende 

achtergronden. Zij richten zich met elkaar op 

dansbare volksmuziek uit onder meer landen als 

Bulgarije, Griekenland, Turkije, Albanie en 

Armenie. En zoals volksmuziek in de eeuwen is 

mee gegaan in de tijd, doet Palitra dat ook: de 

muzikanten stoppen de muziek graag in een 

modern jasje.  

 

Online dansen en zingen? 

 
Heb je tijd genoeg nu en zou je naast het online 

dansen en zingen bij Phoenix nog meer willen 

doen? 

 

Stuur een mailtje naar Sibylle Helmer 

sibylle@dansevent.nl en vraag of ze je op de 

mailinglijst zet. Je blijft dan op de hoogte van 

zowel dans- als ook zangactiviteiten. Er gebeurt 

veel meer dan je misschien denkt! 

 

mailto:sibylle@dansevent.nl
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Verklaring afkortingen 
verjaardagskalender 

 

 

BB  Bovenbouw 

BL  Bijzondere leden 

BM  Beginners maandag 

BGW  Beginners/Gevorderden woensdag 

DE  Dansensemble 

EL  Ereleden 

GM  Gevorderden maandag 

MB  Middenbouw 

OB  Onderbouw 

SR  Senioren 

VG  Vergevorderden   

VvP  Vriend van Phoenix  

ZA  Vocaal 

 

 
Verjaardagskalender 

 

 
 

 

 

 

                                                                   
 

NOVEMBER 
 

01-11  Lucem  OB 

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 

20-11  Rolien               BGW+SR 

20-11  Lammy   BGW 

21-11  Netty               BGW+SR 

22-11  Wim   EL 

24-11  Feline  BB 

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  Mieke  OB 

11-12  Joke   Docent 

14-12  Maritta   SR+BGW 

15-12  Emmy   BGW 

18-12  Driesje   BGW 

21-12  Geertje   BGW 

23-12  Gea   ZA 

23-12  Judith   VG 

26-12  Anneke   ZA 

27-12  Myrrin  OB 

28-12  Wil                ZA+VG+BGW 

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 

12-01  Fieke  BB 

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 

26-01  Berta   ZA 

27-01  Netty   VvP 

28-01  Martin   BL 

29-01  Els   VG+EL 

31-01  Marit   DE 
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    Kinderagenda 
Opmerking: 

Uiteraard is het doorgaan van de activiteiten  

afhankelijk van de coronamaatregelen 

 

December 
 

Wat  : Kerstvakantie 

Wanneer : 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

 

Januari 
 

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

Wanneer : 10 x op woensdag 13, 21, 27 januari, 3, 10, 17 februari, 3, 10, 17 en 24 maart 

Tijd  : Onderbouw (4-7 jaar) 15.00-15.45  

             : Middenbouw (6-9 jaar) 15.00-16.00  

      : Bovenbouw (8-11 jaar) 16.15-17.15  

Kosten  : €45,00 voor ¾ uur (3 kwartier) 

    : €50,00 voor heel uur (10% korting bij deelname aansluitend aan vorige cursus) 
 

 

Alle activiteiten in de Veste en tijden onder voorbehoud 

 

    

 
 

 

                                                    

 

 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   onderbouw      middenbouw 
 

De kindergroepen zijn ook weer gestart. We hadden genoeg aanmeldingen dus we dansen weer met 3 

leeftijdsgroepen. Heerlijk om weer lekker binnen te mogen dansen. Ouders mogen helaas niet aanwezig 

zijn, maar we sturen de ouders van de jongste groepen regelmatig een kort filmpje. Zo kunnen ze ook 

meegenieten. 
 

De middenbouw (5,6,7 jaar) is echt al verschillende werelddansen aan het leren. Veel dansers dansen al 

bij Phoenix sinds ze peuter  zijn. De nieuwere kinderen leren de bekende dansjes dus heel snel van ze. 

We kunnen dus echt lekker veel doen. 

De bovenbouw (8 tot 13 jaar) is een vaste club kinderen, we hebben het erg gezellig en genieten enorm 

van verschillende dansen uit de wereld. Af en toe komt er een proeflesser meedoen en wordt heel 

makkelijk opgenomen in de groep. Kortom, we zijn fijn van start gegaan! 
 

En als je dan op het filmpje je eigen dochter ziet genieten van het dansen, dan voel je zelf weer met 

hoeveel plezier je altijd ging dansen bij Phoenix. 
 

                                                                             Joanne (kinderdansdocent midden- en bovenbouw) 
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                        bovenbouw, bezig met een Turkse dans 

 

 

 
 

Op 16 juli werd Niek, de zoon van Anne en Vincent, geboren! 

 

Kleurplaat 
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Van het Dansensemble + Terugblik 

 

 

 

 

 
 

Wij zijn weer begonnen. Na een periode van online zoom repetities kunnen we gelukkig weer gewoon 

in de zaal. Gewoon is misschien een beetje een overstatement, want we hebben natuurlijk rekening te 

houden met de anderhalve meter maatregel. Eigenlijk lukt ons dat heel goed. Gelukkig is er voor 

dansers een uitzondering op die regel. Als het nodig is voor de choreografie, dan hoeft de anderhalve 

meter afstand niet. Voor ons betekent dit dat we gelukkig onze parendansen kunnen repeteren en 

kunnen oefenen in tweetallen, drie- of viertallen als dat nodig is. Als we even niet dansen of moeten 

wachten, dan houden we die afstand weer aan. Het voelt wel verwarrend hoor, maar we komen er wel 

uit met zijn allen.  

 

We zitten in een bijzonder jaar. Het is namelijk ons jubileumjaar en we willen heel graag dat jubileum 

vieren. Daarom zijn we al begonnen om nieuwe choreografieen te repeteren en hebben plannen om 

nieuwe choreografieen te laten maken door gastdocenten. Tot die tijd vullen we onze tijd met heel veel 

oefenen. De groep wordt steeds beter en het niveau stijgt gestaag. Ik vind het heel fijn om te merken 

dat mijn dansers, ondanks het uitblijven van echte optredens, toch actief en enthousiast blijven 

repeteren. De sfeer is goed en optimistisch, we hebben plezier met elkaar en met het dansen. 

 

We gaan lekker door en komen, als het allemaal mag doorgaan, aan het einde van het seizoen met een 

mooie knaller van een jubileumvoorstelling. 

          Marc Bout 
 

                                          
                         

  

 
 

Start van het seizoen op woensdagmorgen 
  

Hallo allemaal, 

 

Wat heerlijk om weer te mogen dansen. 

Dat vind ik niet alleen maar ook de woensdagmorgen-groep. 

We dansen nu in 2 groepen omdat we voor 1 groep te groot zijn. 

Van 9.30 tot 10.30 en 11.00 tot 12.00 uur. 

Ze zijn lekker enthousiast, want iedereen heeft er weer zin in. 

 

Fijn dansen herhalen en doordat we al lang met elkaar dansen oude dansen weer ophalen. 

Het is af en toe wel erg lachen zo van ‘help waar moet je met je armen en handen naar toe zo ver uit 

elkaar’, maar daar vinden we ook een oplossing voor. 

Het is natuurlijk te hopen dat het i.v.m. corona zo blijft, wat het dansen betreft. 

Nog veel dansplezier voor iedereen van de woensdagmorgen-groep en  

           

          Joke Langen 
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Terugblik   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

       
 

 Macedonische smartlap instuderen. Alle stemmen heb ik apart opgenomen en daarna gemixt om een 

 meerstemmig geluid te krijgen. 

 De allereerste keer hebben we buiten op het plein een start gemaakt, maar wat is het lastig om elkaar te 

 horen wanneer je ver van elkaar staat. Daarom is de groep in tweeën gesplitst. We zingen met maximaal 

 20 personen tegelijk. In ieder geval zijn we weer van start en daar zijn we heel blij mee. 
  

 Het was de bedoeling dat de sollicitatieprocedure voor mijn opvolging in april zou starten. Dit ging 

 natuurlijk niet door, daarom besloot ik om mijn afscheid nog even op te schorten. Geen afscheid nemen 

 was geen optie voor mij en zelf wil ik het na ruim 21 jaar ook goed overdragen. De procedure gaat in 

 oktober verder en we hopen op een leuke nieuwe dirigent voor Vocaal.  

 Ik hoop dat het met iedereen goed gaat en zal blijven gaan. 

 Hartelijke groet van alle Vocaaldames en van mij, 

            Marian 

 

Wat doet Vocaal in Coronatijd? 
 

Wat een bizarre tijd en wat een rare 

afsluiting van het vorige seizoen. Zeg 

maar, geen afsluiting. Na de 

mededeling dat alles in een intelligente 

loc down ging wilde ik iets bedenken 

om het zingen nog mogelijk te maken. 

Voor wie dat wilde, kon men thuis 

achter de PC de partijen van een 

Italiaans kerstlied, een Romalied en een 

 

Start van het seizoen op woensdagavond 
 

Bij de vergevorderden is er geen grote aanpassing wat betreft de lestijd. Met een aantal van 32 passen we 

natuurlijk niet in de zaal, maar met een gemiddelde aanwezigheid van 25 kan dat wel. Blij dat we ons 

niet hoeven te splitsen, want hoe moeilijk zou dat zijn! We willen elkaar allemaal graag weer zien en 

spreken. Gelukkig gaat dat goed. Als dansers meer afstand willen is er altijd de mogelijkheid van de 

kleine zaal, de schuifwand staat maximaal open.  

 

Ik heb, met stukjes tape op de vloer, een buiten- en binnenkring geplakt. Zo vinden we onze weg in de 

1.5 meter danswereld en raken we er aan gewend om zo goed mogelijk afstand te houden. Natuurlijk 

missen we de parendansen en zeker ook de lol van figurendansen die in de soep lopen! Maar we dansen 

weer en dat is fijn. Vier leden van de groep hebben gekozen om vanwege corona niet de dansen. Heel 

begrijpelijke persoonlijke achtergronden. We houden contact via de mail en berichten van anderen. Zo 

delen we lief en leed, wat ons als groep bindt en bezig houdt.  

 

Het plotseling overlijden van Maaike Fennebeumer heeft ons geschokt en we leven mee met de familie. 

Maaike was meer dan 40 jaar lid van Phoenix en altijd enthousiast en betrokken aanwezig.  

 

Ik hoop vooral dat we kunnen blijven dansen, ook al zijn er aanpassingen nodig. We zoeken niet in 

beperkingen, maar in oplossingen. Dus: hop-stap-stap-hop, een héle draai rechtsom en spring! 

 

           Margreet 
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Terugblik  

Start van het seizoen bij de seniorengroep 
 

Hoe is het om weer te beginnen in de tijd van Corona?  Heel stil en onwennig, maar zeker niet 

ongezellig! We zijn de eerste keer gewoon met koffie en thee begonnen, lekker even bijkletsen en 

horen wat we ervan verwachten en de boel een beetje doorpraten.  
 

We missen natuurlijk de parendansen enorm, want die geven wat meer steun en zeker veel plezier en 

gezelligheid. Om dat wat op te vangen hebben we wat zitdansen gedaan: zeker in de tweede les bracht 

dat de nodige ontspanning en plezier waardoor de sfeer van voorheen weer helemaal terug kwam. Want 

wat is het toch onwennig om zo'n end uit elkaar te dansen! Mag je nog wel tegen elkaar praten? Straks 

kom ik te dicht bij... spannend allemaal.  
 

Maar gelukkig is de sfeer nu weer als vanouds gezellig en het dansen gaat zo ook prima. Helaas zijn 

we wel een behoorlijk aantal leden kwijt, waardoor we nu nog met 17 dames dansen. Maar die gaan er 

dan ook dapper voor. Pas goed op je eigen gezondheid, maar probeer ook te ontspannen en genieten 

waar mogelijk, zo houden we de moed er in! 

           Mascha 

 

 

Start van het seizoen op de maandagavond 
 

Ten gevolge van alle maatregelen die we in acht moeten nemen, was het natuurlijk direct duidelijk dat 

de Beginners en de Gevorderden geen gezamenlijk half uur kunnen dansen. Daarom zijn de groepen 

gesplitst: een uur beginners, kwartiertje pauze en een uur gevorderden. 

De eerste avond (eigenlijk de instuifavond) hebben we wel gezamenlijk gehouden, zodat ik duidelijk 

uit kon leggen hoe we kunnen gaan dansen. Uiteindelijk hebben we ook nog met z’n allen (net geen 

25) kunnen dansen! 

 

Hoe gaat ’t dan nu? 

Ja iedereen moet wel even wennen. Maar we kunnen  

wél dansen, met voldoende afstand.  

De lessen apart, maakt wel dat het nu echt verschillende  

groepen zijn. De eerste les is dan natuurlijk even zoeken  

naar de looproutes. De gevorderden komen nu door de  

buitendeur naar binnen. Hoeveel mensen kunnen er in  

Café André?  

 

Ik merk wel, dat het ook snel weer went. Mensen houden tijdens het dansen goed afstand.  

Een bijzonder effect is wel, dat het nu heel stil is. Waar ik eerder af en toe mijn stem moest verheffen 

of gewoon de muziek maar aanzette, omdat er lekker gekletst werd, is het nu best wel stil. Dat mag wel 

weer iets meer…. 
 

Er zijn een aantal mensen, die ervoor kiezen om voorlopig niet te komen dansen. Ik hoop dat zij in de 

toekomst weer mee komen dansen. Bij de gevorderden hebben we ook één lid, dat de lessen via Zoom 

volgt. Dat doe ik dan niet zo uitgewerkt en met alle extra apparatuur als de keer dat we echt Zoomles 

gaven. Via mijn eigen laptop start ik Zoom op en heb gewoon de zaal in beeld. Zij is heel blij, kan het 

bijna altijd goed volgen en krijgt wat van de sfeer mee, doordat ze iedereen door het beeld ziet 

schuiven.  

 

Heel leuk om op deze manier toch de mogelijkheid te geven om mee te kunnen blijven doen. 

 

            Jeanneke 
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Een andere kant van corona  

 

Coronatijd en zijn mogelijkheden 
 

…En daar was de corona ook in Nederland en kwamen we terecht in de ‘intelligente lockdown’.  

Het was alsof een sneltrein opeens tot stilstand was gekomen. Ons drukke leventje veranderde  

plotseling in een dolce far niente, zoals het voor ons  - pensionados- bedoeld was. 

 

Ik was nog geen twee jaar geleden samen met mijn man verhuisd van Hilversum naar Apeldoorn, om 

dichter bij het gezin van onze dochter te komen wonen. We hadden  het idee dat we nog jong genoeg 

waren om een nieuw sociaal leven op te bouwen  en hadden ons hier met volle energie op gestort. 

We schreven ons in bij de sportschool. Mijn man ging vrijwilligerswerk doen bij Slachtofferhulp en ik 

ging weer op volksdansen, wat ik in Hilversum vele jaren had gedaan. Ook werd ik net voor de 

lockdown lid van het koor van Phoenix. 

 

Maar dit alles kwam stil te liggen. We waren samen op ons huis en directe omgeving aangewezen, wat 

we wel heel gezellig vonden. We ontdekten dat er een aantal klussen in huis waren waar we nog niet 

aan toe waren gekomen en gingen druk aan de slag met schilder- en schoonmaakwerkjes, zoals veel 

mensen in het land. 

 

Gelukkig waren de weergoden ons welgezind en brak er na een druilerige winter een lente door met veel 

zonnige dagen. Aangezien er van sporten niet veel meer kwam vonden we wel dat we moesten blijven 

bewegen. Dat deden we in de vorm van wandelen en fietsen. Het was voor ons een sport om onbekende 

plekken te vinden in onze nieuwe omgeving. Mijn man zette fietstochten uit met elke keer een stuk waar 

we nog niet waren geweest en dat is in deze prachtige omgeving heel goed mogelijk. Ook waren er 

eindeloos veel mogelijkheden om te wandelen en ontdekten we elke keer weer nieuwe stukken natuur.  

 

We zeiden tegen elkaar: 

Wat een geluk dat we hier in zo’n mooie omgeving zijn gaan wonen waar zoveel te ontdekken is en dat 

we nu alle (corona)tijd hebben om dit te doen. En wat was het heerlijk om als we thuis waren gekomen  

om uit te rusten en al die boeken te lezen waar we nog niet aan toe waren gekomen. 

 

                                           

 

       

Wilma Goossens 
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Een andere kant van corona 

 

  
  

Mijn positieve kijk op de Corona-lockdown 
 

Even voor de beeldvorming: ik heb in deze periode niet gewerkt en had dus alle tijd voor onze meiden, 

die inmiddels 8 en 10 zijn en al heel wat zelfstandig kunnen. De kinderen hebben school de eerste tijd 

absoluut niet gemist. Het werk van mijn man kon thuis op zijn studieplek op zolder gewoon doorgaan. 

Verder is er niemand in onze directe omgeving ziek geworden of overleden. Door al deze 

omstandigheden kunnen wij stellen dat we een hele goede periode achter de rug hebben, maar we 

realiseren ons goed, dat het ook heel anders kan zijn.  

 

In mijn geval een waslijst aan positieve dingen: 

 

- Het was heerlijk relaxed, geen enkele afspraak, nergens op 

  tijd te hoeven zijn, niet te hoeven nadenken wat er deze 

  dag/week allemaal op de agenda staat. 

- Extra weinig was, omdat alle sporten waren gecanceld. 

- Elke ochtend starten met een klein rondje hardlopen,  

  de meiden op de skates lekker mee. 

- Veel in de tuin spelen in het zwembadje, want stralend weer. 

- Een trampoline die overuren maakte. 

- Elke avond na het avondeten een rondje door het dorp wandelen. 

- Tijdens die wandelingen leuke boeken kiezen uit dozen die mensen voor hun tuin hadden neergezet. 

- Deze wandelingen met een gps horloge bijhouden en intekenen op een plattegrond om te zien of we 

  echt alle straatjes en steegjes in ons dorp hadden gehad.  

- Regelmatig een eindje fietsen, want, zoals eerder gezegd, stralend weer. 

- Zomaar op doordeweekse schooldagen de meiden lekker om 9 uur ’s ochtends al naar de 

  natuurspeelplaats laten gaan. 

- Genieten van het spel van de meiden, zo hebben ze een keer een hele middag modder-expertje in de 

  tuin zitten spelen (ja, met bijbehorende modderkleren en kuilen vol modder in de tuin) 

- De verjaardag van jongste dochter: 3 keer op één middag tuinvisite, 3 keer zingen en kaarsjes 

  uitblazen, 3 keer cadeautjes. Mooier kan haast niet.  

- Die verjaardagvisite ook nog allemaal rustig een uur apart kunnen spreken, voordat ze weer vertrokken 

  en de volgende lichting kwam, i.p.v. je aandacht over een huis vol visite te moeten verdelen. 

- Zakken met chips overhouden, omdat je in een uurtje tijd na de taart niet meer aan de chips toekomt 😊 

- Ik zag mijn ouders vaker dan ooit, doordat ik de boodschappen deed en zij om de één of andere 

  duistere reden elke paar dagen brood nodig hadden. Wij hebben daar gewoon een diepvries voor 😉 

- Ik heb de naaimachine weer ontdekt die al jaren stond weg te stoffen. Al doende leert men en zo heeft  

  de waardeloze machine die niet voor niks stond te verstoffen het veld moeten ruimen voor een mooi 

  nieuw exemplaar. Inmiddels heb ik de meiden van compleet nieuwe garderobes voorzien en zijn 

  manlief en ik ook een paar vrolijke shirts rijker. 

- In de zomervakantie heerlijk veel gefietst. De afgelopen jaren gingen we naar een camping om van 

  daaruit mee te doen aan een fietsvierdaagse. Dat ging dit jaar natuurlijk allemaal niet door. Nu zijn we 

  rond gaan trekken van jeugdherberg naar jeugdherberg, wat een groot succes was. Zo hebben we  

  ontdekt dat er in Apeldoorn een heel leuk park naast de jeugdherberg ligt.  

- En als klap op de vuurpijl ging de Utrechtse fietsvierdaagse wèl door, waardoor we de laatste vier  

  dagen van de zomervakantie nog heerlijk gefietst hebben.  

 

           Désirée Kooistra 
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Leuk nieuws 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met Viktor schrijft Judith Fanto een hartveroverende, waargebeurde  

familiegeschiedenis over de betekenis van familiebanden. 
 

Wenen, 1914. De zesjarige Viktor Rosenbaum redt weeskind Bubi uit  

een vijver in het Praterpark. Tussen hen ontstaat een levenslange  

vriendschap en Bubi wordt opgenomen in de gegoede Weens-Joodse  

familie. Viktor, die maar niet wil deugen, ontpopt zich als patser en  

rokkenjager en maakt geen van zijn vele studies af, tot groot verdriet  

van de intellectuele Rosenbaums. De Anschluß in 1938 vormt een  

keerpunt: met heldhaftige vindingrijkheid en brutaliteit beschermt Viktor  

iedereen die hij liefheeft. 

Nijmegen, 1994. Geertje Rosenbaum, de jongste telg van de familie, rebelleert tegen de angst en schaamte 

waarmee de Rosenbaums hun Joodse identiteit beleven. Wanneer houdt haar familie nu eindelijk op met 

onderduiken? En waarom wordt Viktor, de broer van haar grootvader, doodgezwegen? Als Geertje op 

onderzoek uitgaat, stuit ze op een onwaarschijnlijk familiegeheim. 
 

De roman Viktor is het debuut van Judith Fanto en is gebaseerd op de lotgevallen van de Weens-Joodse 

familie van Fanto. Viktor heeft echt bestaan. 
 

De Hebban Debuutprijs is een aanmoedigingsprijs voor debutanten en  is de enige juryprijs van Nederland en 

Vlaanderen met een grote invloed van lezers. Een lezersjury van meer dan 100 lezers bepaalt de shortlist.  

‘Fanto beheerst de Nederlandse taal tot in de puntjes, weet hoe ze dialogen moet neerzetten, hanteert een 

soepele vertelstijl die het schrijven ervan moeiteloos laat lijken en schreef een roman over de Tweede 

Wereldoorlog zonder op alle al bestaande romans te lijken’, aldus het juryrapport. De eindjury bestaat uit 

boekverkopers en redacteuren van het platform Hebban. 
 

Gefeliciteerd Judith met deze mooie prijs!        

       Judith danst bij Phoenix op de maandagavond. 
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Paardensprong-puzzel  

 

SLUITINGSDATUM  KOPIJ  WINTERKWIBUS: 15 DECEMBER 2020 

     

  

  PHOE     PEL       DE      OP 

      

  STAND    OOK    LEUK       A 

 

 DOORN     NIX       AF       AL 

       

    LER        IS      STE 

 

 

Los deze Phoenix-

puzzel op en mail de 

oplossing vóór 1 

december aan 

kwibus@phoenix-

apeldoorn.nl . 

 

Het paard springt net als 

in het schaakspel:  

twee stappen rechtuit,  

één opzij. Begin bij de 

pijl! 

 

Onder de goede 

oplossers wordt een 

leuke attentie verloot. 

Veel succes!!! 

mailto:kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
mailto:kwibus@phoenix-apeldoorn.nl

