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KWIBUS KRANT
De Kwibuskrant is een uitgave van Phoenix Apeldoorn,
Vereniging voor Internationale dans, zang en muziek, in een
oplage van 250 stuks. Redactie: Elly van der Velde, Nel Brouwer
en Wendy Venema

Correspondentieadres:
Schopenhauerstraat 167, Apeldoorn, tel 055-3668153

kwibus@phoenix-apeldoorn.nl

Phoenix komt weer tot leven
Workshop Bosnische dans

Inhoud
Phoenix komt weer tot leven

De Winterkwibus begon nog met een Zoom-dansfoto. Maar vanaf
half januari mocht er gelukkig weer gedanst worden in De Veste.
Eerst nog met een geldig Corona Toegangsbewijs, maar
inmiddels is dat ook verleden tijd. Groen licht dus ook voor de
workshop Bosnische dans op 19 februari, waar op pagina 9 in
deze kwibus een mooi verslag van staat.
Er is een nieuwe datum voor de jubileumvoorstelling van het
Dansensemble: zondag 29 mei a.s. Inmiddels bestaat het
Dansensemble van Phoenix al 51 jaar en we kijken ernaar uit om
hun jubileum eindelijk groots te kunnen vieren. Er zijn voor deze
gelegenheid vier gastgroepen uitgenodigd. Ralda uit Raalte, FDA
uit Amersfoort, Paloina uit Amsterdam en Kansemble uit
Nijmegen. Ruim 70 dansers brengen op 29 mei samen een
kleurrijke, wervelende, internationale folkloreshow in Orpheus.
Zie de pagina’s 4 en 10.
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Van de redactie

Groepen en docenten bij Phoenix
Maandag
19.30 – 21.00 uur
20.30 – 22.00 uur

Beginners
Gevorderden

Jeanneke Bruning
Jeanneke Bruning

055-5419035
055-5419035

Phoenix Vocaal

Inger Stienstra

06-14853894

Beginners/Gevorderden
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Tieners
Vergevorderden

Joke Langen
Anne Mulder
Joanne van ’t Hof
Joanne van ‘t Hof
Joanne van ‘t Hof
Margreet Huizer

055-5417041
voor kinderdansleiding, zie het
mailadres

Seniorengroep
Voorbereidingsgroep
Dansensemble

Mascha Kreugel
Joanne van ’t Hof / Marc Bout
Marc Bout
055-5341452

Dinsdag
09.30 – 11.30 uur

Woensdag
Beste Allemaal,
Wat fijn is het om te kunnen
zeggen dat we eindelijk weer
normaal kunnen dansen en
zingen! Dat we alles, zij het nog
voorzichtig met hier en daar wat
obstakels, weer op kunnen
pakken. Daar wordt een mens
blij van!
Deze Kwibus is dan ook weer
gevuld met leuke activiteiten die
komen gaan, zoals de workshop
Israelisch en het A.V.O.
Lentebal en niet te vergeten de
voorstelling van het
Dansensemble in Orpheus op 29
mei.
Ook wordt er teruggeblikt op de
workshop Bosnisch en zijn er
foto's van de instuiven te zien.
Vergeet niet op de laatste
bladzijde de puzzel te maken.
Stuur je je antwoord in; dan
maak je kans op een leuke prijs.
Veel plezier bij het lezen van
deze Kwibus.
Namens de redactie,

09.45 – 11.15 uur
15.00 – 15.45 uur
15.00 – 16.00 uur
15.00 – 16.00 uur
18.00 – 19.00 uur
20.30 – 22.00 uur

055-5219249

Donderdag
14.00 – 15.30 uur
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 22.30 uur

Bestuur Phoenix
Voorzitter

VACATURE

Penningmeester

Lizzy Preisser

055 - 5417142

Secretaris
Vert. Dansleiding
Alg. bestuurslid

Anneke de Cloet
Margreet Huizer
Marike Kluin

055 - 5215936
055 - 5219249

Ledenadministratie

Nel Brouwer

055 - 5416727

voorzitter@phoenixapeldoorn.nl
penningmeester@phoenixapeldoorn.nl
info@phoenix-apeldoorn.nl

leden@phoenix-apeldoorn.nl

Internet
Website
Algemene info
Informatie over en opgeven voor cursussen
Informatie over zang (Phoenix Vocaal)
Informatie over het dansensemble
Kinderdansleiding
Kwibusredactie
Speciaal voor leden (adreswijzigingen, opzeggingen)
De Veste (verhuur zaal/café)

www.phoenix-apeldoorn.nl
info@phoenix-apeldoorn.nl
cursus@phoenix-apeldoorn.nl
vocaal@phoenix-apeldoorn.nl
demo@phoenix-apeldoorn.nl
kinderdans@phoenix-apeldoorn.nl
kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
leden@phoenix-apeldoorn.nl
www.deveste-apeldoorn.nl

Adres: De Veste – Fabianusstraat 4, Apeldoorn, telefoon: 055-542 12 06
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.

Wendy
In deze Kwibus staan o.a. foto’s
van:
Dans/zangleiding
Marian Gouverneur
Margreet Huizer
Anne Mulder
Leo Poen
Kwibusredactie
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Volwassenen
Carla Matthijse
Peter Landweer
Irma Eggink

Van de Bestuurstafel
Beste allemaal,
Wat fijn dat we weer mogen dansen en zingen en om elkaar weer terug te zien in De Veste. Het voelt
bijna als vanouds. Maar toen waren er binnen diverse groepen serieuze Coronabesmettingen en moesten
lessen afgezegd worden. We zullen er mee moeten leren leven: Corona.
Eind januari kregen we bericht van Antoon Bos dat hij om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter
neer moest leggen. Zijn taken zijn onder de andere bestuursleden verdeeld. Omdat Jan Willem
Gouverneur al met het bestuur gestart was om het nieuwe beleid te maken, wil hij ook de
bestuursvergaderingen voorzitten. Hij maakt geen deel uit van het bestuur, maar het is wel fijn om een
ervaren bestuurslid bij onze vergaderingen te hebben. Antoon blijft het bestuur gelukkig wel
ondersteunen met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), want samen met Helma heeft hij
hiervoor al heel veel werk gedaan. Na de ALV plannen we een aparte bestuursvergadering om deze
nieuwe wet door te nemen en uit te pluizen.
Op dinsdag 8 maart hebben we een volgende stap gezet om tot een nieuw beleidsplan te komen. Samen
met docenten, commissies en afgevaardigden van de diverse groepen hebben we gekeken naar de sterke
punten van Phoenix en de verbeterpunten. Het was een fijne en dynamische avond. Per groep, activiteit,
commissie of aandachtsveld gaan we concrete en meetbare plannen maken. Hierop komen we terug op
alle groepen en tijdens de ALV op 11 mei. Ieder lid kan zelf een steentje bijdragen zodat we het beleid
ook met elkaar maken en dragen.
Omdat Phoenix het seizoen 2020-2021 negatief heeft afgesloten, kwamen we in aanmerking voor het
‘Corona Noodfonds voor de Cultuur sector’ van de gemeente Apeldoorn. Dit is aangevraagd en
toegekend. We hebben hiervoor een mooi bedrag ontvangen. Fijn dat onze gemeente de sector Cultuur op
deze manier steunt!
Vanaf 23 maart zijn de coronamaatregelen afgeschaft. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Er
staan veel leuke activiteiten op de agenda: A.V.O.-lentebal, A.V.O.-workshop Israëlisch door Shmulik
Gov-Ari, optreden van het Dansensemble in Orpheus en natuurlijk onze wekelijkse lessen. De cursussen
Ouder-Peuterdans, Kinderdans en Dansfit lopen goed.
Phoenix bruist weer. En bij een bruisende vereniging hoort een voltallig bestuur. Dit is een mooie
gelegenheid om je beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur. Denk er over na. Voor vragen:
neem gerust contact op met iemand van het bestuur of met Jan Willem. Wil je een tijdje meekijken in het
bestuur of het wat voor jou is, dan is dat zeker mogelijk. We zoeken op korte termijn een voorzitter en
secretaris. Voor de vacature Bestuurslid docenten hebben we een kandidaat op het oog. In 2023 treedt ook
de penningmeester af. Wie neemt de bestuursstokjes over?

Namens het bestuur,
Lizzy Preisser, Penningmeester
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Agenda
Maart
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Cursus Dansfit Lente
: Woensdag 30 maart, 6, 13, 20 april, 11, 18, 25 mei, 1, 8, 15 juni
: 19.00 - 20.00 uur
: € 45,00 Leden van A.V.O.- verenigingen
€ 50,00 Niet-leden

April
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: A.V.O. Lentebal met orkest Fenix
: Zaterdag 9 april
: 20.00 - 23.00 uur (zaal open om 19.30)
: € 12,50 Volwassenen
€ 10,00 Leden van A.V.O.- verenigingen
€ 5,00 Jongeren t/m 16 jaar

Mei
Wat
Wanneer
Tijd

: Vakantie-instuif Zomer o.l.v. Jeanneke Bruning
: Maandag 2 mei
: 20.00 - 22.30 uur

Wat
Wanneer
Tijd

: Algemene LedenVergadering
: Woensdag 11 mei
: 20:00 - 22:00 uur

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: A.V.O. Workshop Israelisch o.l.v. Shmulik Gov-Ari
: zondag 29 mei
: 13.00 - 17.00 uur
: € 20,00 Volwassenen
€ 15,00 Leden A.V.O.-verenigingen
€ 10,00 Jongeren t/m 16 jaar

Wat
Waar
Wanneer
Tijd
Kosten

: Jubileumvoorstelling Phoenix & Friends –Dansensemble Zie ook pagina 10.
: Schouwburg Orpheus Apeldoorn
: Zondag 29 mei
: 19.00 uur
: €18,75, €16,25 kinderen t/m 12 jaar (kaarten via Phoenixontour.nl of www.orpheus.nl)

Alle activiteiten in De Veste, tenzij anders vermeld.
Activiteiten en tijden i.v.m. corona onder voorbehoud
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Vooruitblik
Non-stop internationale dansen op live muziek:

A.V.O.-workshop Israëlisch
o.l.v. Shmulik Gov-Ari
Shmulik is een getalenteerde danschoreograaf en meesterdocent. Hij
werd geboren in een orthodox
Jemenitisch-joodse familie in
Nahariya, Israël. Hij heeft meer
dan 300 dansen gechoreografeerd,
waarbij hij zowel muziek van
duizenden jaren oud als hedendaagse stukken
gebruikt. Shmulik leidt internationale danskampen
en seminars. Zijn jarenlange ervaring en invloed op
de dans maken hem tot een ambassadeur van
Israëlische volksdans over de hele wereld.
Shmulik is beïnvloed door zijn multiculturele
ervaringen in Acco, waar hij als tiener optrad met de
populaire Beit Hagefen Israeli Folk Dance Group,
een gezelschap bestaande uit zowel Israëlische
Arabieren als Joden. Eind jaren 70 ging hij
professioneel dansen met de wereldberoemde
Karmon Dansgroep, die optrad in heel Israël, Europa
en Zuid-Afrika.

’s Avonds uitrusten en genieten in Orpheus:
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Kinderagenda
Maart
Wat
Wanneer
Tijd

Kosten

: Dans-Mix voor kinderen- Lente o.l.v. kinderdansdocenten Phoenix
: Woensdag 30 maart, 6, 13 en 20 april, 11, 18 en 25 mei, 1, 8 en 15 juni.
: Onderbouw (4-7 jaar)
15.00 - 15.45
: Middenbouw (6-9 jaar)
15.00 - 16.00
: Tieners (10-15 jaar)
17.00 - 18.00
: €45,00 voor ¾ uur (3 kwartier)
€50,00 voor heel uur
(10% korting bij deelname aansluitend aan volgende cursus)

Mei
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Ouder en Peuterdans (2 & 3 jaar) - Zomer o.l.v. Anne Mulder
: Woensdag 11, 18 en 25 mei, 1 en 8 juni
: 08:45 - 09:30 uur (grote zaal)
: € 22,50

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Peuterdans (3 jaar) - Zomer o.l.v. Anne Mulder
: Woensdag 11, 18 en 25 mei, 1 en 8 juni
: 16:00 - 16:45 uur (kleine zaal)
: € 22,50

Wat
Wanneer
Kosten
Waar
Kaarten

: Jubileumvoorstelling Phoenix & Friends –Dansensemble
: Zondag 29 mei, aanvang 19.00
: € 18,75 en € 16,25 kinderen t/m 12 jaar
: Schouwburg Orpheus, Apeldoorn
: phoenixontour.nl of orpheus.nl
Alle activiteiten in de Veste tenzij anders vermeld.
Alle activiteiten, en tijden zijn i.v.m. corona onder voorbehoud.

Dansen en dromen in de peutergroep

Wind maken met grote lappen
En er dan onder gaan slapen…
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Dromen glijden door de nacht
Zweven drijven dromenzacht
Dromen glijden door de nacht
Kijk, een droom die op je wacht

Lente -doolhof
Het is lente! Bij Lizelot is wakker geworden. Ze zoekt bloemen om nectar uit te halen.
Ze heeft geen neus zoals wij, maar ruikt de bloemen met haar voelsprieten. Vandaag
ruikt ze een heerlijke geur! Dat moet een bijzondere bloem zijn, maar hoe komt ze bij
die bloem? Help jij haar om ernaar toe te fladderen?
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Oproep barhulp
Actief achter de bar, vele handen maken…
Door Corona lagen alle activiteiten voor Café André stil. Gelukkig begint
alles weer zoals vanouds te draaien. Ik ben dus ook bezig de ’barhulp’ die
we nodig hebben te coördineren.
Er is al een groepje leden die zich hier voor inzet. Zich al jaren vast inzet!
Dat is wel een klein groepje waar steeds vaker een beroep op gedaan wordt.
Dat is minder leuk. Zij zijn immers al vaak te vinden achter de bar. Naast de
reguliere activiteiten zijn er de incidentele activiteiten, waaronder bijvoorbeeld
de workshops, en daar is een gastvrije bar erg gewenst. Het is heel fijn dat we
een eigen locatie met horeca hebben en daarom moet de bemensing ook
vereniging-breed gedragen worden.
Helaas is Rien nu ziek en we missen hem nu al. Er zijn wat taken
overgedragen maar de basis van het café is er even niet. Daarom dit verzoek
om extra hulp!!!! Wat mensen erbij zou heel fijn zijn. Bij een grotere groep die zich hiervoor in wil
zetten zul je dus ook niet zo vaak aan de beurt zijn. Voorkeuren mogen ook opgegeven worden: wil je
wel overdag maar niet ’s avonds... wel de workshop maar geen bals draaien… geen probleem. Je weet
ruim genoeg van tevoren wanneer je aan de beurt bent en wat er van je verwacht wordt. Het leuke van
deze functie is dat je heel wat leden voorbij ziet komen en daardoor meer mensen leert kennen binnen
Phoenix. Je voelt je meer betrokken bij het reilen en zeilen en dat is nu net wat ons bindt als vereniging.
Zegt het voort, misschien wil je je graag met iemand uit je eigen lesgroep je aanmelden… samen is nóg
leuker… heeeeel graag.
Neem gerust contact met me op als je twijfelt: mail naar: marian.gouverneur@planet.nl of bel 0628092241. Ik ben wel even met vakantie maar in mei ben ik er weer.
Marian Gouverneur

Hoe gaat het met Rien?
Dat is de vraag die vaak langskomt sinds Rien uit de roulatie is.
Hij wordt gemist door veel Phoenixleden van alle groepen,
want Rien is vaak aanwezig in De Veste.
Altijd wel een afspraak, iets te doen of te helpen!
Na twee weken ziekenhuis en thuis verder zoeken naar
passende medicatie, is hij nu aan de beterende hand.
Dat kost wel even tijd als je 10 kilo bent afgevallen,
maar de eerste kilo zit er al weer aan gelukkig.
‘We hopen je snel weer te zien Rien’, en tot dan:
Bloemen van de Vergevorderden voor
hun vaste barman

VAN HARTE BETERSCHAP
Margreet
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Terugblik
A.V.O.-workshop Bosnische dans o.l.v. Efie Derksen, 19 februari
Het volksdansen is Efie Derksen uit Uden met de paplepel ingegoten,
haar moeder volksdanst en haar vader speelt accordeon. Efie volgt de
opleiding tot werelddansleider en is specialist Bosnische dans, ze
heeft een eigen groep en danst ook bij 'Kansemble' in Nijmegen.
Deze groep doet mee met de jubileumvoorstelling van het
Dansensemble in Orpheus, dus daar zien we haar op het toneel.
We leerden van Efie deze middag 3 Bosnische dansen.
De eerste was Ozrenske igre (dansen uit Ozren). Een suite, die
bestaat uit zes verschillende dansen. Ozren is een berg in noordoost
Bosnië. Dans is gemaakt door Efie, gebaseerd op authentieke passen
uit een choreografie van Goran Pupac.
Het totaal vroeg wel de nodige inspanning. ‘Let op, alles begint met links’: was de terugkerende
aanwijzing van Efie. De verschillende figuren volgden elkaar snel op, dus opletten geboden!
We vervolgden met een lied uit Podgrmeč, gebied in Noord Bosnië, onder aan de berg Grmeč. Een
dans zonder muziek. Het is een Bosnisch vrouwenlied over een schaapherder die verliefd is op één van
de meisjes. Als voorzangeres zong Efie de eerste regel en wij zongen de tweede regel steeds twee keer.
Intussen liepen we eenvoudige passen.
Waar zo’n lied uiteindelijk over gaat… dat laat zich raden! Het meisje moedigt de herder aan om meer
te doen dat alleen zijn schapen te hoeden…
De derde dans was Biću tvoja (Ik zal de jouwe zijn) uit Grmeč, een berg in noordwest Bosnië, tussen
Bihać en Banja Luka. Hier wonen voornamelijk Servische mensen.
De dans is gebaseerd op traditionele passen uit de bergdorpen in die streek. Zwaar gedanst, met
stampen op platte voeten. Leuk ook dat een aantal figuren voor mannen en vrouwen verschillend zijn,
waardoor het een beetje een parendans werd.
Ook hier een lied, gezongen door mannen en beantwoord door vrouwen:
‘dođi dragi, dođi dragi, dođi svakog dana’ antwoord: ‘biću tvoja, biću tvoja, ako dadne nana
‘kom mijn schat, kom elke dag’ antwoord: ‘ik zal de jouwe zijn als het mag van grootmoeder’.
Extra leuk op deze dansmiddag was de begeleiding door vader
Hans Derksen op accordeon.
Behalve voor ons, ook bijzonder voor vader, dochter en
meedansende moeder!
Hans is een bekend accordeonist en begeleidde in het verleden
ook het Dansensemble bij voorstellingen.
In 2013 kwam Efie voor het eerst in Bosnië. In 2017 danste zij
drie maanden bij een ensemble in Banja Luka, verzamelde daar
nieuw materiaal en vond er ook een tweede thuis.
Uit liefde voor voormalig Joegoslavië maakte ze een
documentaire, die in september 2021 in première ging. 'My
Borrowed Heritage' is een film over de folklore uit voormalig
Joegoslavië.
Wie weet gaan we de film ook nog laten zien op een later
moment. Het zit in de planning!
Het was een leuke, gevarieerde dansmiddag.
Margreet
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Van het Dansensemble
Tot 29 mei in Orpheus!
Corona, het is inmiddels al twee jaar onder ons. Onzekerheid over de repetities en vooral onzekerheid
over onze voorstelling, we bestonden immers als dansensemble 50 jaar!
In het begin was het via ZOOM repeteren nog wel geinig en interessant, een nieuwe beleving van een
dansles. Maar eigenlijk waren die online repetities mega onhandig, probeer maar eens een
onregelmatige maatsoort uitgelegd te krijgen wanneer het beeld en geluid niet synchroon loopt...
Dan komen er weer versoepelingen, EINDELIJK! Weer repeteren voor een spiegel, waar de ruimte
weer gebruikt kan worden en je weer aan kan voelen hoe het ook alweer werkt, dansen met een
partner. Zeker met de datum van de voorstelling dichterbij komend was dit erg wenselijk.
Maar ja… Waar een Jojo omhoogschiet, gaat die ook weer omlaag, en huppakee konden we weer thuis
repeteren, een paar maanden voor de voorstelling. Het lastige hiervan was dat dit gelijk een hoop
onzekerheid met zich meebracht. Mág de voorstelling op die datum überhaupt wel doorgaan en
misschien wel net zo belangrijk: kunnen onze gastgroepen en wijzelf qua dans wel de kwaliteit ten
tonele brengen wat we graag zouden willen. Het is tenslotte wel ons 50-jarig jubileum.
Uiteindelijk hebben we dus moeten besluiten om de voorstelling te verplaatsen naar 29 mei. En ik denk
dat dit uiteindelijk zal resulteren in een toffere voorstelling dan we in februari hadden kunnen geven!
We zijn onder andere met Marc bezig aan een nieuw duet, iets compleet anders dan wat jullie van ons
gewend zijn en door de extra tijd die we nu hebben om te repeteren bestaat de kans dat we dat op 29
mei aan jullie kunnen tonen!
Wij hebben er onwijs veel zin in, en hopen jullie allemaal te zien in Orpheus!
Stay safe, en tot gauw!
Joris
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Verjaardagskalender

MEI

APRIL
01-04
02-04
06-04
06-04
07-04
14-04
16-04
18-04
20-04
20-04
21-04
21-04
22-04
23-04
26-04
28-04
29-04
30-04
30-04

Lucie vd P.
Lisanne M.
Inge N.
Ton vd C.
Désirée K.
Lynn B.
Mirthe T.
Jantje K.
Ine L.
Ilse de J.
Marijke V.
Hanny M.
Antoon B.
Susan R.
Mariëtte W.
Anneke T.
Leoni A.
An B.
Bart van U.

ZA+BGW
DF
GM
BM+BGW
GM
PD
DE
BGW
ZA
DF
BGW
VG
BM
VG
DF
BM
ZA
BGW
EL

02-05
03-05
04-05
06-05
06-05
08-05
10-05
10-05
10-05
13-05
14-05
19-05
25-05
25-05
26-05
27-05
28-05
29-05
31-05

Ouliana I.
Wobby S.
Patricia P.
Myrthe A.
Ria B.
Ria D.
Leo P.
Brenda V.
Inger S.
Lidy L.
Brenda D.
Marianne D.
Trienke M.
Jetty B.
Selma S.
Marjanne O.
Marietta W.
Tonnie R.
Réka R.

JUNI
VG+GM+ZA
ZA+BGW
VvP
DE
BGW
VG+GM
EL
GM+DF
DO
VG
VvP
ZA
ZA+BGW
VG+GM
GM
ZA
BM+SR
BGW
DE

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

Riny M.
Melline N.
Milou van R.
Marian van L.
Ada L.
John L.
Kiki K.
Janine S.
Ziggy S.
Cora W.
Yvah P.
Irma E.
Sofija ten H.
Marlies K.
Lize O.
Lucie H.
Zoë vd S.
Franny H.
Liubov G.
Jorien S.

VG
GM
OPD
VG
BM
BL
OB
ZA+BGW
OB
ZA
OB
ZA
TI
DF
OPD
VvP
OPD
BGW
TI+VO
VG

Verklaring afkortingen

Bloemenmagazijn “MARGRIET”
Schubertlaan 20
7333 CV Apeldoorn

01-06
01-06
01-06
02-06
04-06
04-06
04-06
06-06
10-06
11-06
12-06
12-06
14-06
18-06
20-06
22-06
23-06
28-06
29-06
30-06

verjaardagskalender
BB
BL
BM
BGW
DE
DF
DO
EL
GM
MB
OB
OPD
PD
SR
TI
VG
VO
VvP
ZA

Bovenbouw
Bijzondere leden
Beginners maandag
Beginners/Gevorderden woensdag
Dansensemble
Dansfit
Docent
Ereleden
Gevorderden maandag
Middenbouw
Onderbouw
Ouder en Peuterdans
Peuterdans
Senioren
Tieners
Vergevorderden
Voorbereidingsgroep
Vriend van Phoenix
Vocaal
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Lente-woordzoeker
Los de woordzoeker op. De letters die
overblijven vormen samen de oplossing.
Mail de oplossing vóór 1 mei aan:
kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
Onder de goede oplossers wordt een leuke
attentie verloot. Veel succes!
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SLUITINGSDATUM KOPIJ ZOMERKWIBUS: 15 MEI 2022

