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De kinderen mogen weer … 
 

  
 

Laatste nieuws: 
 

De Phoenix-kinderen mogen weer dansen! Deze foto van de 

bovenbouw laat zien hoe blij ze zijn dat het weer kan.  

Eerst nog buiten, maar hopelijk ook snel alweer binnen.  

Zie ook de KidsFlits. 
 

Verder was het op 17 maart de 56e verjaardag van Phoenix. Bij de 

online les ’s avonds voelden we ons samen jarig. Alleen taart 

smaakt in het echt wel lekkerder dan via Zoom… 

 

 

 
 

 
 

    

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 Inger Stienstra       06-14853894 
 

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               

 

 
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 
 

 
 

Hallo allemaal,  
 

Als ik nu naar buiten kijk zou je het 

niet zeggen, storm Evert raast over 

Nederland. Maar toch; het is bijna 

Lente. Tijd voor de Lentekwibus 

dus. Helaas mogen de volwassenen 

nog steeds niet bij elkaar komen om 

te dansen en te zingen. Maar 

daarom is het extra fijn dat we toch  

verbinding voelen met onze 

vereniging door middel van de 

online lessen én door de Kwibus. 
 

Ondanks dat we de Kwibus niet 

kunnen vullen met leuke verslagen 

zoals terugblikken, is het toch weer 

gelukt om er een interessante 

Kwibus van te maken, denken we.  

Tijdens de online ledenvergadering 

zijn de jubilarissen al genoemd en 

hebben we de leuke foto’s mogen 

zien. Deze foto’s staan ook in deze 

Kwibus met daarbij een kort 

verhaaltje van een bestuurslid of 

docent. Verder hebben de docenten 

ieder een stukje geschreven over de 

onlinelessen. En wordt er 

uitgebreid stilgestaan bij het 

afscheid van Vocaal van Marian 

Gouverneur. Door zowel het 

bestuur als door Marian zelf.  

Vergeet vooral niet op de laatste 

bladzijde te kijken. Nel heeft weer 

een leuke puzzel gemaakt.  
 

Namens de redactie wens ik je veel 

plezier bij het lezen van de Kwibus 

en het maken van de puzzel. 
   

   Wendy 
 

   

 

 

  

 

 

In deze Kwibus staan o.a. foto’s 

van: 
 

Dansensemble 

Dans/zangleiding 

Jan Willem Gouverneur 

Margreet Huizer 

Kwibusredactie 

Lia van der Waarde-Buning 
 

 

      

   
      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
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Van de Bestuurstafel 
 

 

 
 

De ALV vond op maandagavond 8 maart plaats. Digitaal. Eén jaar na het begin van de Corona-crisis. 

Eerste keer met het computerprogramma ‘Zoom’ en hopelijk ‘ééns, maar nooit meer!’  
 

Circa 50 leden namen daar aan deel. De vergadering verliep vlot en kon na 45 minuten beëindigd worden. 

Daarna was er een vijfkoppig bestuur want Marike Kluin was door de vergadering benoemd als algemeen 

bestuurslid. Welkom Marike! Daarna werd nog 15 minuten gezellig verder gekletst. In het laatste deel van 

de vergadering werd aangedrongen op het (weer) opstarten van het opstellen van het beleid voor de 

komende jaren. Door de Corona-crisis heeft dat proces het afgelopen jaar stilgelegen.  
 

Positieve meevallers konden gemeld worden: Stichting De Veste heeft de huur het eerste kwartaal van 

2021 gehalveerd voor Phoenix en Phoenix heeft een subsidie van € 2.693,00 gekregen van de 

Subsidieregeling Coronanoodsteun Cultuur & Erfgoed Apeldoorn.  
 

De kinderen gaan weer dansen. Buiten. Nu de volwassenen nog! 

           

Namens het bestuur,         Antoon Bos, voorzitter 

 

 
 

In Memoriam 
 

Op 12 februari overleed Joos van Gessel-Kanters. 

Voor Phoenix was zij, als erelid, degene die dichtbij Joop stond. Joop van Gessel was de oprichter van 

Phoenix en blijft altijd in onze herinnering. Joop en Joos waren samen een begrip bij Phoenix en vooral bij 

veel van onze oudere leden zeker bekend.  
 

Joos danste zelf ook mee bij Phoenix in de groep van André, toen zij nog in Apeldoorn woonden. Waar het 

kon was zij ook in De Veste aanwezig bij speciale gelegenheden, begeleid door een van haar zonen. Een 

‘dansfamilie’ van Phoenix, wij hebben haar betrokkenheid zeer gewaardeerd en nemen afscheid van een 

positief mens. Zoals blijkt uit haar uitspraak op de rouwkaart: ‘Ik zou het zo weer over doen!’ 

 

 
 

Helaas was het door de situatie rondom Corona niet mogelijk om een persoonlijke condoleance aan de 

familie over te brengen. We hebben dit gedaan met bloemen en een bericht in het condoleanceregister. 

            Margreet 
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Mei 

 

Wat  : Avondinstuif Lente o.l.v. Jeanneke 

         en Margreet 

Wanneer : woensdag 5 mei  

Info  : de coronamaatregelen zijn bepalend in 

    welke vorm deze instuif gegeven zal 

    worden. Leden zullen tijdig worden 

    geïnformeerd  

Juni 

 

Wat  : Laatste lesweek voor zomervakantie 

Wanneer : maandag 21 juni – donderdag 25 juni 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
Agenda + groet van Marian 

 
     

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

                
 

     Marian met Edina tijdens workshop Hongaarse zang  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen was daar mijn laatste koorontmoeting… 
 

Al enige tijd geleden speelden wat gedachten bij mij om het (dirigeer)stokje voor Vocaal over te dragen. 

Na de ruim 21 jaar die ik met Vocaal doorbracht vond ik dit het juiste moment. Met veel plezier en trots 

kijk ik terug op een groep die maar groeide en groeide, tot bijna 50 dames. Het was geen opzet om 

alleen met dames te zingen maar geen man die zich erbij aansloot. Dat vonden wij niet erg, alleen 

vrouwenstemmen ‘kleuren’ ook prachtig bij elkaar! Van beginnende zangeressen klommen we op naar 

gevorderden, maar steeds met oog voor nieuwelingen. Slechts een enkeling heb ik doorverwezen naar de 

muziekschool om de basisvaardigheden die wij beheersen onder de knie te krijgen, om dan terug te 

mogen keren voor een auditie. De leden die gaandeweg bij Vocaal aansloten, werden al snel opgenomen 

in de groep.  

 

Natuurlijk zorgen het gezamenlijk werken aan  

optredens maar vooral de zangreizen, voor een  

onderlinge band. We beleefden weekenden,  

korendagen, grote- en kleine optredens, te veel  

om op te noemen. De zangvakanties naar Bulgarije,  

Bosnië, Hongarije en Georgië hebben wel een  

speciaal plekje in mijn geheugen. De ontmoetingen  

en optredens ter plaatse o.a. op de dorpspleinen  

waren beslist een hoogtepunt te noemen. 

 

En toen was daar mijn laatste koorontmoeting.  

Door corona kreeg het geheel een wat ander karakter, het is niet anders. Die dinsdagmorgen waarin we 

de overdracht naar Inger vormgaven door symbolisch wat zaken te overhandigen, was een leuke 

kennismaking voor de koorleden en gaven mij het volste vertrouwen dat Inger op een goede plek komt.  

 

Inmiddels is ze van start gegaan en heb ik, aanvankelijk wat onwennig, alweer een invulling voor de 

dinsdagmorgen. Met groot plezier denk ik terug aan alles wat er bereikt is en aan de warme band die we 

opgebouwd hebben. Die gaat niet verloren. Ik blijf bij Phoenix, op woensdagmorgen lekker dansen bij 

Joke, een handje helpen bij de bar en ik zal iedereen vast nog dikwijls ontmoeten.  

 

Voor iedereen een groet van mij.  

           Marian 
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Op 1 september 1998 is Marian lid van Phoenix geworden. In dat seizoen is Vocaal als een workshop 

gestart. Dat bleek een schot in de roos want op 1 september 1999 werd Phoenix Vocaal een vast en niet 

meer weg te denken onderdeel van de vereniging. Als blijk van waardering voor al het werk dat ze 

verzet heeft voor Phoenix is Marian op 6 februari 2020 benoemd tot erelid van Phoenix.  

 

Ruim 21 jaar stond ze voor Phoenix Vocaal! Vol enthousiasme is ze begonnen aan deze klus. Het koor 

groeide uit tot een vrouwenkoor van bijna 50 leden. Ze regelde optredens binnen en buiten de 

vereniging, in Nederland en ver daar buiten. Samen met Jan Willem werd ze reisleidster en nam ze de 

dames (sommigen met aanhang) mee naar onder andere Bulgarije en Georgië. Een dagje uit en later ook 

een weekendje op stap met het hele koor en dan natuurlijk zingen uit volle borst. De sfeer en saam-

horigheid binnen het koor zijn mede hierdoor geweldig fijn. Ook werden meerdere cd’s opgenomen. 

Marian regelt het allemaal: de locatie met goede akoestiek, de technische mannen, de lunch enz. enz.   

 

Op 8 december 2021 heeft Marian het dirigeerstokje overgedragen aan Inger. Gelukkig blijft ze actief 

betrokken bij Phoenix: op de woensdagmorgen dansen (als het weer mag) en in de barcommissie gaat ze 

taken van Rien overnemen.  

 

Marian, heel veel dank voor alles wat je gedaan hebt.  

En als het weer mogelijk is, drinken we graag een  

glaasje van het één of het ander in Café André! 

Als dank ontvangt Marian naast een bos bloemen  

een restaurant cadeaucard waarmee ze samen met  

Jan Willem lekker kan gaan eten.  

 

Namens het bestuur van Phoenix, 

Lizzy Preisser, Penningmeester  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dank je wel, Marian 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

GROTE GROET aan iedereen 
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Shiri li Kinneret 
  

Tijdens de danslessen via Zoom heb ik de Israëlische 

dans Shiri li Kinneret aangeleerd. De dans is in 1982 

gemaakt door Shlomo Maman. 
  

Israëlisch volksdans (Rikudei Am; letterlijk: dansen 

van het volk) werden bedacht door seculiere 

zionistische Europese Joden, die aan het begin van de 

20ste eeuw naar Palestina verhuisden om een Joodse 

samenleving op te bouwen. In een poging om een 

gezamenlijke cultuur te creëren, choreografeerden ze 

dansen, die waren ontworpen om het Joodse volk te 

verenigen, hen vreugde te brengen en een gevoel van 

verbondenheid te creëren. Net als de Joodse cultuur is 

de Israëlische voksdans een collage van stappen en 

gebaren uit Europa, Midden-Oosten, Noord-Afrika en 

Palestina. 
  

De titel Shiri li Kinneret betekent letterlijk: ‘Zing voor 

mij Kinneret’. Kinneret is de Hebreeuwse naam voor 

het Meer van Galilea. Ik zie dat het zowel geschreven 

wordt als Kinneret en als Kineret. 

De tekst is als volgt: 

 
De Golanhoogten aan de horizon staan in stilte, 

en jongens - hun hart klopt, bewaak ze. 

Als ze 's nachts rond het vuur zitten, 

antwoorden ze je, Kinneret, met een lied. 

     Zing voor mij, Kinneret, een oud lied 

     Zing voor mij, Kinneret; zing voor mij, de  

     Golanhoogten. 

De kleine boot vaart met zijn witte zeil, 

Het gomboombos bewaakt het landschap. 

Er wordt een net gelegd als de storm voorbij is, 

en ze antwoorden je allemaal, Kineret, met een lied. 

      Zing voor mij, Kinneret, een oud lied 

      Zing voor mij, Kinneret; zing voor mij, de  

     Golanhoogten.  

De Jordaan speelt een symfonie met de duizenden vogels, 

En in harmonie spelen en zingen ze, 

En kinderen in Tiberius midden in een zangles 

Antwoord je Kinneret met een lied. 

            Zing voor mij, Kinneret, een oud lied 

            Zing voor mij, Kinneret; zing voor mij, de  

    Golanhoogten. 

Natuurlijk zijn er inmiddels diverse uitvoeringen van 

dit lied te vinden. Op Youtube wordt die uitgelegd en 

gedanst o.a. in dit filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=R_HINyEE07c 

 

Verschillende uitvoeringen van de muziek (en dans) 

zijn o.a. te vinden op: 

https://www.youtube.com/watch?v=feD4UunykFY 

https://www.youtube.com/watch?v=QVsMFTMid9k 

https://www.youtube.com/watch?v=UaEH-JIhCgo  
 

Veel plezier,         Jeanneke 

 

 

 

 

 
 

 

Van de docenten 
 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
    Shiri li Kinneret, gedanst door Aziatische dansers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van Phoenix Vocaal 
 

Phoenix Vocaal laat weer van zich horen. Het liefst 

zouden we natuurlijk de Veste vullen met ons 

gezang, maar zolang dat niet kan heeft Vocaal een 

nieuw ritme: de ene week een Zoommeeting, de 

andere week meezingfilmpjes. De stemmen worden 

weer gesmeerd, oude melodieën opgerakeld en 

nieuwe aangeleerd.  

 

Daarnaast is de ‘MamMoefMail’ geboren. Een 

creatief-team van koorleden maakt elke maand een 

interactieve en informatieve uitgebreide mail met 

persoonlijke verhalen en muzikale weetjes en 

puzzels. 

 

Nieuw in ons repertoire zijn Polsketrall (een dans uit 

Midden-Zweden) en Haida (uit Israël). En 

binnenkort starten we met Vem kan segla (ook uit 

Zweden). De vertaling van die laatste is: 

 

Wie kan zeilen zonder wind? 

Wie kan roeien zonder spanen? 

Wie kan een vriend verliezen zonder een 

traan te laten? 

 

Ik kan zeilen zonder wind! 

Ik kan roeien zonder spanen! 

Maar ik kan niet een vriend verliezen zonder 

een traan te laten. 

 

Dit zijn de ZOOM data tot aan de zomervakantie: 

9 mrt 

23 mrt 

6 april 

20 april 

11 mei   (4 mei is vakantie) 

25 mei 

8 juni 

 

Tot de volgende Zoom! 

     Inger 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_HINyEE07c
https://www.youtube.com/watch?v=feD4UunykFY
https://www.youtube.com/watch?v=QVsMFTMid9k
https://www.youtube.com/watch?v=UaEH-JIhCgo
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Van de docenten 
 

 
 

 

Onze woensdagmorgengroep 
 

Onze zeer gezellige woensdagmorgengroep die net 

als de rest van de vereniging weinig gedanst heeft dit 

seizoen en ook vorig jaar i.v.m. corona. 

We missen elkaar erg, ook de gezelligheid en niet te 

vergeten het dansen met elkaar. 

Als we weer mogen dansen gaan we veel bijkletsen 

en koffie en thee drinken en vergeet al die lekkere 

koekjes niet, maar het dansen is toch wel het 

belangrijkste. Zoals b.v. 
 

Ogrodesku uit Polen 

Dancing on water  

Danse uit Frankrijk 

Damat Halayi uit Turkije 

Shalabiya uit Libanon 

en nog vele andere dansen, soms wel 15 op een 

morgen. Dus nog even volhouden allemaal, hopelijk 

zien we elkaar snel weer in goede gezondheid. 

Heel veel groetjes van mij. 

    Joke Langen 

 
 

ZOOMZOOMZOOM enzo 
 

Ja, vanaf de lockdown in oktober was het elke avond 

zoomtijd. Jeanneke en ik gaven samen een les voor 

beginners en een les voor gevorderden van allebei 

een uur. Dat was vanaf de herfstvakantie tot 20 

januari precies 10 keer. We waren er goed op 

ingespeeld en de groep deelnemers groeide. Voor 

ons kwart over 7 beginnen en rond half 10 stoppen, 

een mooie tijd. 

Met het ingaan van de avondklok hebben we de tijd 

aangepast zodat wij (Leo, Jeanneke en ik) op tijd 

thuis kunnen zijn. We geven nu anderhalf uur les, 

met ook even een pauze in het midden om gezellig 

te kletsen. Een gewone lestijd eigenlijk, ook al voelt 

het natuurlijk heel anders. We zorgen voor een 

gevarieerd dansprogramma, zodat iedereen dansen 

op passend niveau krijgt aangeboden. Het blijft 

behelpen voor de dansers thuis: kleine ruimte, harde 

vloer, inloggen mèt of zonder beeld, achteromkijken 

om de juf te zien en niet terug kunnen roepen… nog 

een keer… of … kom eens hier staan!? Gelukkig 

zijn wij met z’n tweeën, dus je hebt altijd wel één 

van ons dichtbij in beeld! Daar hebben wij soms 

inhaalacties voor nodig en net als jullie missen we 

ook wel eens een pasje (of twee). Soms leren we een 

nieuwe dans aan, maar meestal herhalen we 

weggezakte dansen die ooit favoriet waren. Zo 

voorkomen we dat je straks onbekende dansen 

tegenkomt als we weer in De Veste mogen dansen. 

Natuurlijk komen ook de favorieten van het laatste 

jaar aan bod, voor zover digitaal toepasbaar. 

Begrijpelijk dat het niet iedereen lukt om mee te 

doen. Ook dat niet iedereen er aan toe komt, zin of 

gelegenheid heeft om op deze manier te dansen. Met 

ruim 30 mensen per les zijn we wel heel blij en 

aansluiten kan altijd, ook als je alleen wilt kijken. 

Nog even volhouden, het komt vast weer goed!!! 

Allemaal samen blijft onze blik op de toekomst! 

 

Groeten van           Margreet 
 

 
 

Leo, dank je wel voor alle inzet en hulp bij het regelen 

van zoom. We hebben nu heldere beelden op 

woensdagavond. En ook hulp voor docenten om, waar 

nodig, zelf zoom te organiseren. 

 

Over mijn groep van de donderdag 
 

Wat schrijf je in een tijd dat je elkaar niet kunt 

ontmoeten over de groep... moeilijk! Dat je de groep 

mist, de gezelligheid, samen lachen, de uitdaging om 

het voor iedereen zo leuk mogelijk te maken, en 

terugdenken aan leuke, fijne momenten.  Genietende 

gezichten zien als die nieuwe dans toch zomaar lukt, 

of vreselijk veel lol hebben als een mixer compleet 

de verkeerde kant op gaat. 

 

En de groep stralend na afloop van de les naar buiten 

zien gaan, al dan niet samen gearmd en zingend, 

omdat ze er weer een weekje tegen kunnen. 

 

Het eerste wat we wat mij betreft weer gaan doen als 

alles weer mag? Een super gezellige parendans, en 

lekker onze laatst geleerde swingende Mangotree 

line-dans doen, een  langzame dans op mooie muziek 

en ervan genieten dat we weer handen mogen 

vasthouden... en ongelooflijk extra gezellig (high Tea 

of zo) en lekker lang theeleuten!! Echt een feestje 

bouwen! 

 

Zucht...nog even volhouden, het komt echt wel weer. 

Nu maar lekker de zon pakken en wat altijd 

belangrijk blijft, genieten van de kleinste dingen. 

 

Lieve groet aan iedereen, van   Mascha 
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    Kinderagenda 
April  

 

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

Wanneer : 10 x en wel op 7, 14, 21, 28 april, 12, 19, 26 mei, 2, 9, 16 juni 

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  

   

Wat  : Start Peuterdans (3 jaar) – Lente o.l.v. Anne Kleiboer – Mulder 

Wanneer : 10 x en wel op 7, 14, 21, 28 april, 12, 19, 26 mei, 2, 9, 16 juni 

Tijd  : 16.00 – 16.45  

Kosten  : €45,00 

 

Alle activiteiten in de Veste en tijden onder voorbehoud 

Kijk op de Phoenix-website voor de actuele situatie 

 

    

 
 

 

                                                    

 

 

        
 

  

 

   
 

            Anne 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van de Middenbouw 

dansen weer lekker samen buiten  

bij de Veste 

 

    

Met de onderbouw hebben we gedanst over de winter 

en sneeuw. 

Want wat een feest was dat dikke pak sneeuw  

in februari toch! 

We hebben in het bos een boom omgehakt en gezaagd 

om er een lekker vuurtje van te maken. 

We hebben een sneeuwballengevecht gehouden. 

En we hebben sneeuwvlokjes gemaakt van wc papier. 

Deze legden we op ons hand, hoofd en voet. 

We maakten vervolgens bewegingen  

zonder dat het sneeuwvlokje eraf viel. 

Zo hebben we allemaal thuis, toch ‘samen’ gedanst  

via een dansfilmpje. 
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 Raadsels 
 

1. Je gooit iets wits op het dak, het komt er geel van af en bij de buren gaat het licht branden. Wat 

is dat? 

2. Een auto rijdt 120 km per uur de bocht in. Welke banden verslijten het minst? 

3. Wat doet een jonge eend als hij de vijver wil oversteken en er staat op een bord: ‘Gevaarlijk 

niet oversteken’. 

4. Wat heeft ogen aan alle kanten en kan toch niet zien? 

5. Morgen komt na vandaag. Waar is dit niet zo? 

 
 Zie voor de oplossingen blz. 11 

 

Daar zit muziek in! 
Knutsel je eigen instrumenten!  

 
Wat heb je nodig? 

- leeg wc-rolletje of keukenrol 
- gekleurd papier 
- rijst of macaroni 
- schaar 
- lijm of plakband 

 
 
Stappenplan: 
1. Plak één uiteinde van het rolletje dicht met een stukje papier. 
2. Doe een handje rijst of macaroni in het wc-rolletje. 
3. Plak nu ook het andere uiteinde dicht met een stukje papier. 
4. Knip een papier even hoog als het rolletje. 
5. Versier dit stukje papier met snippers papier of teken er iets moois op. 
6. Smeer lijm op de achterkant van dit versierde stuk papier. 
7. Plak het versierde stukje papier op het rolletje, zodat je rolletje mooi wordt ingepakt. 
 

                                            
  Stap 2              Stap 3             Stap 5 
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Corona woedt als een dolle om zich heen, Nederland zit op slot, De Veste ook en het ensemble heeft 

alweer een flinke tijd niet lekker ontspannen kunnen repeteren. Wat we wel kunnen is repeteren met 

Zoom. Er staat een installatie in De Veste waarmee Marc lesgeeft en waardoor de dansers kunnen  

meetrainen. Het is wel even behelpen. Marc is niet perse heel handig met computers. Sander was, toen de 

lockdown nog niet zo streng was, gelukkig altijd aanwezig om Marc digitaal bij te staan. Ondertussen 

hebben we online heel veel gerepeteerd.  

 

Er is een hele nieuwe warming up in de grondverf gezet, Ierse hardshoe combinaties zijn gerepeteerd, er 

zijn flinke stukken uit choreografieën uit Oltenië, Dobrugea, Zeeuws en Szászcsávás gerepeteerd. 

Allemaal om er voor te zorgen dat als we opnieuw gaan dansen, het dansgeheugen actief is gebruikt.  

 

Naast de repetities  

hebben we tijd gemaakt  

voor gezelligheid. We 

hebben 3x een grote  

Phoenix pub-quiz  

gedaan en vorige  

week de grote  

Phoenix  

wiekentwiekwiz.  

Deze laatste heeft  

ertoe geleid dat we  

elkaar een stuk beter  

kennen dan voorheen.  

Vooral de smeuige  

details waren zeer  

vermakelijk. 

 
         Actiefoto met cactus 
 

Vera is de grote winnares. Ze is sindsdien voor de rest van dit seizoen officieus erelid van het  

ensemble en dient voortaan met gepaste beleefdheden te worden behandeld.  

Wat ons betreft heffen we morgen alle lockdowns op want we kunnen niet wachten weer te  

gaan dansen. 

          het Dansensemble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Van het Dansensemble 
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Verjaardagskalender 

 

 

 

 

                                                                   
 

APRIL 
 

01-04 Lucie         ZA+BGW 

06-04 Inge   GM 

06-04 Ton       BM+BGW 

07-04 Désirée   GM 

16-04 Mirthe   DE 

18-04 Jantje   BGW 

20-04 Ine   ZA 

21-04 Marijke   BGW 

21-04 Hanny   VG 

22-04 Antoon  BM 

23-04 Susan  VG 

28-04 Anneke  BM 

29-04  Leoni   ZA 

30-04 An  BGW 

30-04 Bart   EL 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

     

 

 
 

 

  

MEI 
 

02-05 Ouliana            VG+GM+ZA 

03-05 Wobby   ZA+BGW 

04-05 Patricia   VvP 

06-05 Myrthe   DE 

06-05 Ria   BGW 

07-05 Lana  MB 

08-05 Ria  VG+GM 

10-05 Leo   EL 

10-05 Brenda  GM 

10-05 Inger  ZA 

13-05 Lidy  VG 

14-05 Brenda  VvP 

15-05 Leonie  BB 

19-05 Marianne  ZA 

21-05 Inge  BM 

25-05 Trienke   ZA+BGW 

25-05 Jetty   VG+GM 

26-05 Selma   GM 

27-05 Marjanne  ZA 

29-05 Tonnie   BGW 

31-05 Réka  DE 

 

 

   

JUNI 
 

01-06 Riny   VG 

01-06 Melline   GM 

02-06 Marian   VG 

03-06 Joke  SR 

04-06 Ada   BM 

04-06 John  BL 

06-06 Janine  ZA+BGW 

11-06 Cora   ZA 

14-06 Sofija  BB 

17-06 Benthe   BB 

18-06 Marlies   DE 

22-06 Lucie   VvP 

27-06 Anne-Marie BGW+SR 

29-06 Liubov  BB 

30-06 Jorien   VG 
 

 

                      

   

 

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 

 

  

 
  

 

 

Oplossing raadsels van blz. 9: 
 

1. Puur toeval! 

2. De reservebanden 

3. Gewoon oversteken, want een eend kan niet lezen 

4. Een dobbelsteen 

5. In het woordenboek 
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De vereniging en ik:)  
    

En dan zit ik nietsvermoedend te knutselen in mijn werkkamertje, gaat de telefoon! 

Aangezien ik nog maar zelden opgebeld word, behalve dan door mijn dochter, dacht ik: Jee, wat meldt 

zij zich op een raar tijdstip! Ze was het dan ook niet. Ik werd gebeld door de redactie van de Kwibus: of 

ik foto’s en een stukje kon aanleveren over de Meet&Greet van Inger en Marian voor de Winterkwibus. 

En dat kon  ik:). Vervolgens dacht ik: ‘Die vorige Kwibus lag zomaar ineens bij me op de deurmat; die 

wordt vast rondgebracht door enkele enthousiaste vrijwilligers. Kom, doe eens gek en bied je diensten 

aan!’ Zo gedacht, zo gedaan en daar waren ze blij mee. Ik kreeg een klein stapeltje Kwibussen om rond 

te brengen in een buurtje vlak bij mijn woning. Maar dan… 
 

Ik weet heg noch steg in welk dorp dan ook, laat staan in Apeldoorn,  

ondanks veertig jaar wonen hier. Dus Google maps erbij. Vervolgens  

een oude plattegrond en met behulp van het vlooienspel zette ik een  

route uit. Twee kladjes met de adressen en de volgorde van afleveren  

erop + mijn mobiel met de Google Maps en ik ging op pad. 
 

Diezelfde middag nog kon ik ‘mijn’ Kwibussen redelijk gesmeerd  

door de brievenbussen schuiven. Op een enkele na, omdat ik  

vanachter de geraniums herkend werd en men de deur opendeed.  

Wat dan ook weer een geanimeerd nieuwjaarswensen en een  

babbeltje opleverde:) 
 

Helemaal te gekke manier om voor je vereniging iets te doen en  

mijzelf daarbij tegelijkertijd een dienst te bewijzen. 

Immers, ik had hiermee tevens mijn verplichte half uurtje beweging  

voor elke dag ruimschoots mee gehad! Alhoewel ik liever een uurtje bij Jeanneke dans, maar dat zal ooit 

wel weer eens gaan gebeuren! 

         Lia van der Waarde-Buning 

 

 

 

Bloemenmagazijn “MARGRIET” 
Schubertlaan 20 

7333 CV Apeldoorn 

                              
 

SINDS 1974 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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Gefeliciteerd jubilarissen   

 

 
 

Els van den Heuvel is al 50 jaar lid van Phoenix. 

Op 3 september 1970 begon ze als meisje van 10 jaar 

bij de kinderen te dansen bij Joop van Gessel. Haar 

danstalent viel al snel op en dat had natuurlijk 

gevolgen: door André en Februtine werd ze 

opgenomen in de (toen nog) Demonstratiegroep. 

Daar ontmoette ze echtgenoot Bart en toen ze 

kinderen kregen dansten die ook mee! Milou danste 

jarenlang in het dansensemble. 

Naast dansen nam Els ook deel aan de kostuum-

commissie en, samen met Bart, regelde ze een 

periode de PR van het Dansensemble. Op veel 

vlakken was hun gezamenlijke creatieve inbreng 

belangrijk voor Phoenix. 

 

Behalve voor het dansensemble had Els ook oog voor 

de hele vereniging. Ze was secretaris van 1997 tot 

2002 en aansluitend voorzitter in 2002-2003. Een 

langere periode van voorzitterschap vervulde ze van 

2010 tot 2016. Haar inzet, inzicht, overzicht en 

betrokkenheid werden zeer gewaardeerd en zeker 

gemist toen ze stopte als voorzitter. Daarna vroegen, 

en vragen, nog steeds regelmatig commissies om 

hulp bij haar. Zo heeft ze bij jubilea van de 

vereniging vaak een aandeel gehad en ook het 

A.V.O. deed niet voor niets een beroep op Els.  

 

Naast zoveel extra Phoenix-werk blijft het dansen 

fijn, want dat talent bleef! Nog steeds is Els actief bij 

Phoenix en daar zijn we blij mee! Dank je wel voor 

zoveel jaren een warm Phoenix-hart. 

 

 

 

 

 
 

Henk Schel is al 40 jaar lid van Phoenix. Het begon 

voor hem op 1 juli 1980. Wil, waarmee hij toen 

getrouwd was, danste in het Dansensemble en zoals 

dat vaak ging in die tijd werd Henk daar al snel in 

meegenomen. Een bezoek aan Minden was de eerste 

buitenlandse reis waar hij bij aansloot. André deed 

nog een poging hem aan het dansen te krijgen, maar 

dat werd geen succes. Henk voelde zich in de 

begeleiding van voorstellingen meer op zijn plaats. 

Door Herbert werd hij ingewerkt in de technische 

kant van de belichting en dat bleek een geweldige 

match. Sindsdien begeleidde Henk jarenlang zowel 

Verenigingsvoorstellingen, als voorstellingen van 

het Dansensemble in Orpheus en andere theaters. 

Dat ging professioneel, met lichtplannen en veel 

overleg. Vooral onder artistieke leiding van André, 

in de tijd dat het Dansensemble vaak in theaters 

stond, een mooie en intensieve tijd. Buitenlandse 

reizen, veel aanpassingsvermogen maar vooral ook 

veel plezier. In gele overalls met Phoenix logo op de 

achterkant waren de 5 mannen van de TC dan overal 

te vinden. 

Nog steeds begeleidt Henk voorstellingen voor 

Phoenix, al zijn het er minder dan in de jaren ’80 en 

‘90. Het dansensemble met Marc als artistiek leider 

kan op hem rekenen, net als de kinderpresentaties in 

De Veste en andere Phoenixevenementen. Samen 

met Leo is Henk nog steeds vaak op woensdagavond 

in De Veste te vinden, om het licht in de zaal te 

stellen voor voorstellingen. Kleuren aanpassen, licht 

wat feller of juist niet, spots nog een beetje draaien 

en klaar! Licht uit, spot aan. OP HENK !!!  
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                     Sander Baan        Janine Schravesande-Duivis    Anke van Marle       Rolien Bakker 
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Gefeliciteerd jubilarissen 

 

  
  

 
 

Al 40 jaar is Lidy Looman lid van Phoenix, wat een 

lange tijd en wat heeft ze daar al veel meegemaakt! 

Het is al een ‘dansleven’ lang. Voor haar was het, als 

actief lid, zeker meer dan alleen dansen! Ze zat van 

1987 tot 1997 in het bestuur als secretaris. Notulen, 

verslagen en brieven kwamen vlot van haar hand. Vol 

flair deed ze ook het openingswoord bij Orpheus-

voorstellingen lang geleden. Enthousiast hielp ze mee 

bij de begeleiding van de Phoenix-kinderen. Ze ging 

mee op kinderweekend, of ze kwam er wel een 

middag voor terug om mee te helpen in De Veste. 

Spelmaterialen kwamen van haar school, die lagen 

altijd al klaar om daar opgepikt te worden. Lidy 

zorgde voor leuke kinderactiviteiten bij jubilea en 

organiseerde mee aan een Phoenix-fietstocht naar de 

molen. Als een commissie om deelname vroeg, of de 

bar extra bemanning nodig had… Lidy was paraat. 

Lidy danst graag en plezier staat daarbij voorop. Dat 

weet iedereen van de vergevorderden, waar ze al 

jarenlang danst. Dansdagen en workshops zijn ook 

altijd besteed aan haar, inclusief een drankje en hapje 

na afloop. Want ook dat hoorde en hoort er zeker bij. 

Dank je wel voor zoveel inzet en enthousiasme! We 

hopen er nog lang van te kunnen genieten. 

 

 
 

Margreet Huizer is 40 jaar lid van Phoenix, nl. 

sinds 1 januari 1981. Ze is als erelid benoemd op 7 

februari 2018. Ze begon haar carrière bij Phoenix in 

het Dansensemble. Hier heeft ze veel jaren gedanst en 

met deze groep heel veel beleefd. Daarover vertelt ze 

graag als je haar hiernaar vraagt.       

 

Veel Phoenix-mensen kennen Margreet als docent. Ze 

heeft les gegeven aan de kindergroepen, de tieners en 

jongeren, het Dansensemble, de extra kindergroep en 

de vergevorderden. De kleutergroep heeft een warme 

plek in het hart van Margreet. Ze stond aan de wieg 

van deze groep. 

Haar betrokkenheid bij de vereniging blijkt ook uit 

haar bijdrage als afgevaardigde van de docenten in 

het bestuur van Phoenix. Al jaren zet ze zich in om de 

vereniging draaiende te houden.  

Margreet is erg reislustig. Ze trekt er graag op uit om 

culturen te ontdekken in verre oorden. Dat doet ze 

alleen of in gezelschap. Samen met André heeft ze 

heel wat vakanties doorgebracht.  

Namens Phoenix heel veel dank voor alles wat je 

gedaan hebt voor Phoenix en we hopen nog lang van 

je enthousiasme te mogen genieten. 

 

 

 

    

Bianca Scheltus-Janssen is als jonge tiener al lid geweest van Phoenix, ze 

heeft toen een aantal jaren gedanst. Zoals dat vaker gaat als tieners pubers 

worden, ging haar interesse uit naar andere zaken. 

Na haar trouwen heeft ze enige tijd buiten Apeldoorn gewoond. Nadat ze 

weer terug in Apeldoorn kwam wonen en er twee kinderen werden geboren, 

kwam Phoenix weer in beeld. De kinderen zijn gaan dansen en na enige tijd 

heeft Bianca ook weer haar dansschoenen aangetrokken.  

In 1999 werd Phoenix Vocaal opgericht en Bianca is vanaf het begin lid van 

het koor. Om diverse redenen is ze gestopt met dansen, maar bij het koor 

zingt ze vrolijk verder. Ze heeft mooie herinneringen aan alle korenfestivals, 

de koorweekenden en natuurlijk niet te vergeten de koorreizen naar het 

buitenland. Zoals wij allemaal doen kijkt ze heel erg uit naar weer samen 

zingen in de Veste. 

Bianca, van harte gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum bij Phoenix! 
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Gefeliciteerd jubilarissen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Trienke Molag-Beukema is alweer 25 jaar lid van 

Phoenix. Ze kwam dansen op de maandagavond bij 

Marlies. Het dansen beviel haar zo goed dat ze ging 

dubbeldansen op maandag en op de woensdagmorgen. 

 

Na een tijdje ging Trienke alleen overdag dansen op de 

woensdagmorgen. Dus al ongeveer 24 jaar een lieve en 

gezellige danseres bij Joke. Trienke is er eigenlijk altijd 

met veel plezier. Ook bij Vocaal zingt ze al jaren de 

sterren van de hemel.  

 

Hopelijk kunnen we voor nog vele jaren zowel op 

dinsdag bij Vocaal als op woensdagmorgen van haar 

genieten. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Margerite Gankema is al 25 jaar lid van Phoenix 

en dat is zeker een gebeurtenis om te vieren! We 

vieren het met een bekend cadeautje, het Phoenix 

hangertje. 
 

Margerite begon bij Phoenix op maandagavond bij 

Jeanneke en ging daarna bij Joke dansen. Daar is ze 

nu al 23 jaar een trouw lid. Margerite was ook bij 

Phoenix Vocaal, waar ze 10 jaar meezong. Toen ze 

daar stopte, haalde André haar over om bij de 

senioren te komen dansen. En zo danst ze nog steeds 

twee keer per week, maar helaas door Corona nu 

geen danspasjes. 

 

Hartelijk gefeliciteerd Margerite, we hopen dat je nog 

lang door gaat met dansen! 
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Lente-puzzel  

 

SLUITINGSDATUM  KOPIJ  ZOMERKWIBUS: 15 MEI 2021 

 

  
Los de Lente-puzzel op en mail de 

oplossing (het woord dat in het 

midden ontstaat) vóór 1 mei aan 

kwibus@phoenix-apeldoorn.nl . 
 

Onder de goede oplossers wordt een 

leuke attentie verloot. 

Veel succes!!! 

 

  

   1        

  2         

   3        

  4         

   5        

  6         

  7         

   8        

 9          

  10         

 11          

12           

    13       

 

 

 1. alleen-zanger 

 2. Israëlische danspas 

 3. zangstem 

 4. valuta 

 5. muziektheater 

 6. Europese hoofdstad 

 7. Mexicaans gerecht 

 8. eiland in de Middellandse zee 

 9.  Spaanse dans 

10. Japanse bloemsierkunst 

11. rivier in Nederland 

12. muziekinstrument 

13. voormalig Russisch heerser 

 

mailto:kwibus@phoenix-apeldoorn.nl

