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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,
Net als vorig jaar ook deze keer een
afgeslankte Winterkwibus. In deze
coronaperiode ligt vrijwel alles stil,
en zo ook bij Phoenix. Het was fijn
dat de lessen van de kinderen
gewoon door konden gaan.
Gelukkig hebben wij toch van
september t/m eind november
kunnen dansen en zingen en ging
de workshop Internationaal door
Mariëtte van Gelder door.
Willemijn heeft weer voor een leuk
verslag gezorgd.
In plaats van Phoenix onder de
Kerstboom werd het Zoomdansen
bij de Kerstboom, dat op een
gezellige manier verzorgd werd
door Margreet, Leo en Jeanneke.
Ook dit keer ontbrak het goede doel
niet: het werd aangedragen door
Anneke en door Lia ingevuld.
Verder een stuk : Besturen in
coronatijd door onze voorzitter
Antoon Bos, en zoals gebruikelijk
een bijdrage van het Dansensemble,
waarin Romy vooruitkijkt naar de
voorstelling in Orpheus in februari.
Genoeg te lezen dus en we wensen
je daar veel plezier bij.
Namens de redactie wens ik
iedereen een gelukkig en gezond
2022, waarin we weer voluit met
elkaar kunnen dansen en zingen.

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

Antoon Bos

055 - 5421714

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.

Nel
In deze Kwibus staan o.a. foto’s
van:
Dans/zangleiding
Leo Poen
Phoenix Vocaal
Lia van der Waarde
Saskia Wiegers
Kwibusredactie
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Volwassenen

Tieners

Christel Dekker
Marja van Essen
Jeanne van Gils
Marietta Wuisman
Reintje Zweers
Franny Hogeland
Karin Hekker
Carla van Zuilen

Ona Iris Nijhof

Van de Bestuurstafel
Het is alweer 2022. De feestdagen liggen achter ons en we kijken vooruit naar wat het nieuwe jaar
ons zal brengen. Als bestuur zitten we zeker niet stil. Zo zijn we bv. bezig met een nieuw
meerjarenbeleidsplan. Naast de reguliere bestuursvergaderingen hebben we hiervoor een aantal
keren speciaal bij elkaar gezeten. Het staat inmiddels al flink in de steigers, waarvoor we diverse
stappen hebben gezet en verder zullen zetten:
o
o
o
o
o

In mei 2021 hadden we een brainstormsessie met bestuur en docenten onder leiding van
Stimenz.
Antoon hield een toekomst-sessie met Els, Bart, Jeanneke en Marc.
Vervolgens legden we alles naast ons laatste beleidsplan.
De eerste opzet die daar uitkomt zullen we bespreken we met docenten en commissies.
Daarna leggen we het beleidsplan voor aan alle leden.

We zijn heel blij met de ondersteuning hierbij van Jan Willem Gouverneur, die ons helpt dit alles
goed op een rijtje te zetten. Onze planning was om het plan te presenteren tijdens de ALV van 2
februari, maar helaas gaat dat niet lukken. Er zijn teveel andere zaken die ook onze aandacht
hebben. En dan moeten we keuzes maken.
Wat was het jammer dat we de lessen voor de volwassenen vanaf december weer stop moesten
zetten. Gelukkig was er toch nog een Zoom ‘Dansen bij de Kerstboom’ door Jeanneke, Margreet en
Leo. En… er was een kerstboom in De Veste, waarvan de jeugdgroepen hebben genoten! We hopen
dat alle lessen in de 2e helft van januari 2022 weer kunnen starten. Wat we gaan doen met de
gemiste lessen zullen we later besluiten. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.
Zoals eerder aangegeven is binnenkort de ALV. Dit stuk schrijvende weten we nog niet hoe we dat
gaan organiseren. Onze voorkeur is om het in De Veste te doen, op voldoende afstand. Maar we
zoeken ook al naar andere oplossingen. Een aantal bestuursleden zal aftreden. We zijn daarom op
zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook daarover krijgen jullie binnenkort bericht.
Tot slot zijn we bezig met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Fijn dat Helma
(van de vergevordengroep) ons hierbij wil helpen. Na de zomervakantie heeft Antoon, samen met
haar, deze wet doorgenomen. Dit komt zeker terug in 2022.
Als alles volgens plan verloopt is nu de kostuumruimte verbouwd. Daarvoor heeft Phoenix een
mooi bedrag ontvangen van Rabobank clubsupport. Totaal is er €1.276,90 gedoneerd door de
Rabobank. Dankzij het humoristische filmpje dat het Dansensemble maakte, heeft Phoenix de
bonus gekregen. Daar zijn we superblij mee.
We kijken ook uit naar de jubileumvoorstelling van het Dansensemble op zondag 20 februari in
Orpheus. Vergeet niet om een kaart te bestellen. Want je mist echt iets!
We hopen jullie weer terug te zien in 2022, in De Veste, via ZOOM of zomaar ergens op straat.
Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Namens het bestuur,
Lizzy Preisser, Penningmeester
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Agenda
Januari
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten
Opgave

: Cursus Dansfit Winter o.l.v. Jeanneke Bruning
: Woensdag 12, 19, 26 januari, 2, 9, 17, 23 februari, 9, 16 en 23 maart
: 19.00 – 20.00
: € 45,00 A.V.O. leden, € 50,00 niet-leden (10% korting bij deelname aansluitend aan vorige cursus)
: cursus@phoenix-apeldoorn.nl Graag opgeven dan krijg je bericht over data en eventueel aangepaste prijs.

Wat

: Nieuwjaarsconcert en bal o.l.v. Palitra Balkan Band Gaat niet door, mogelijk aan het einde van het seizoen

Februari
Wat
Wanneer

: Algemene ledenvergadering
: Woensdag 2 februari Gaat niet door. Een nieuwe datum en verdere informatie volgt via mail en de website

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Workshop Bosnische Dans o.l.v. Elfie Derkse
: Zaterdag 19 februari
: 13.00 – 17.00
: € 17,50 voor Volwassenen, € 15,00 Leden A.V.O.-verenigingen, € 10,00 Jongeren t/m 16 jaar

Wat
Wanneer
Kosten

: Voorstelling Phoenix & Friends in Orpheus, Apeldoorn
: 20 februari, aanvang 19.00
: € 18,75, € 16,25 Kinderen t/m 12 jaar. Kaarten kun je bestellen via Phoenixontour.nl

Wat

: Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart

Maart
Wat
Wanneer

: Ochtendinstuif Lente o.l.v. Joke Langen
: Woensdag 2 maart, 10.00 – 11.30

Wat
Wanneer

: Avondinstuif Lente o.l.v. Margreet Huizer
: Woensdag 2 maart, 20.00 – 22.30

April
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten
Opgave

: Cursus Dansfit Lente o.l.v. Jeanneke Bruning
: Woensdag 30 maart, 6, 13, 20 april, 11, 18, 25 mei, 1, 8 en 15 juni
: 19.00 – 20.00
: € 45,00, € 50,00 niet-leden (10% korting bij deelname aansluitend aan vorige cursus)
: cursus@phoenix-apeldoorn.nl

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: A.V.O. – Lentebal o.l.v. Orkest Fenix
: Zaterdag 9 april
: 20.00 – 23.00
: € 12,50 Volwassenen, € 10,00 Leden van A.V.O.- verenigingen, € 5,00 Jongeren t/m 16 jaar
Alle activiteiten in De Veste, tenzij anders vermeld.
Activiteiten en tijden onder voorbehoud en afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen
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Van het Dansensemble
Hoi! Ik ben Romy, danseres van het Dansensemble :-)
Zoals jullie natuurlijk wel gehoord hebben, werken wij toe naar onze jubileumvoorstelling 20 februari
2022 a.s. We hebben hier onwijs veel zin in en zijn, ondanks alle maatregelen en aanpassingen, hard aan
het trainen om een topvoorstelling neer te gaan zetten.
Wat ik zo onwijs fijn vind aan de groep en ook vooral aan Marc is, wat er ook gebeurt, waar wij ons ook
soms wekelijk aan moeten aanpassen, hij maakt het zo goed als mogelijk. Dit ligt natuurlijk ook aan de
inzet van de groep, iedereen is ontzettend enthousiast, ook rondom het concept van de voorstelling! We
gaan optreden met verschillende gastensembles en dat is natuurlijk fantastisch. Dat vult de show, maakt
nog meer plezier en afwisseling straks!
Als eindstuk, ook wel de finale, dansen wij onze wel bekende choreografie ‘Het tinnen soldaatje’, die
Marc bij alle groepen gaat aanleren, om dat straks groots op het podium neer te zetten met iedereen,
moet je bedenken!? Gaaf he! Marc is al bij 2 groepen geweest, Ralda in Raalte en bij Paloina
(Amsterdam), waar hij zo goed als het hele stuk heeft kunnen zetten. Onze voorbereidingen gaan ook
goed, vrijwel alle stukken staan al, alleen met één nieuw première stuk, begint de tijd wel te dringen!
Maar wij doen natuurlijk ons uiterste best om dit dan ook aan jullie, als eerste te laten zien!
We zouden het onwijs leuk vinden jullie te zien op 20 februari a.s.! Wij oefenen gewoon hard verder,
want niks houdt ons tegen :-) tot dan!

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
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Kinderagenda
Januari
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Ouder en Peuterdans Winter (2 & 3 jaar) o.l.v. Anne Mulder
: zaterdag 8, 15, 22, 29, januari, 12, 19 en 26 februari
: 09.00 – 09.45 (EXTRA GROEP) en 10.00 – 10.45 (VOL)
: € 31,50

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Peuterdans Winter (3 jaar), o.l.v. Anne Mulder
: zaterdag 8, 15, 22, 29, januari, 12, 19 en 26 februari
: 11.00 – 11.45
: € 31,50
Afhankelijk van de coronamaatregelen.
Ouders die zich hebben aangemeld krijgen een bericht.

Wat
Wanneer

: Dans-Mix voor kinderen Winter, o.l.v. kinderdansdocenten Phoenix
: Woensdag 12, 19. 26 januari, 2, 9, 16, 23, februari, 9, 16, 23 maart
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 3 kwartier (10% korting bij deelname aansluitend aan vorige cursus)
: €50,00 voor heel uur (10% korting bij deelname aansluitend aan vorige cursus)
Afhankelijk van de coronamaatregelen. Graag wel opgeven, ouders krijgen
een bericht als er meer duidelijkheid is.

Kosten

Februari/Maart
Wat
Wanneer
Kosten
Waar
Kaarten

: Voorstelling Phoenix & Friends
: 20 februari, aanvang 19.00
: € 18,75 en € 16,25 kinderen t/m 12 jaar
: Orpheus Apeldoorn
: phoenixontour.nl

Wat

: Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart

Sinterklaasmiddag in de Veste
Woensdagmiddag 1 december hebben we
met de onderbouw- en middenbouwgroep
een gezellige middag gehad in Sinterklaassfeer. Het was een geslaagde afsluiting van
de cursus Dansmix Herfst.
We hebben verschillende pieten- en sintdansen gedaan o.a. met sambaballen op het
nummer: Dansen met de sambapiet
van zangeres Maan. Daarna hebben
we een pietenmuts geknutseld en
natuurlijk veel te veel pepernoten
gegeten! Aan het eind van de les
vond Juf Joanne een hele zak met
cadeautjes, wat een geluk!
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T-shirt verven in de regen
Is het buiten maar steeds aan het regenen?
Doe dan wat leuks met die regen!
Wat heb je nodig?
- een wit t-shirt
- crépepapier in verschillende kleuren
- schaar (om repen te knippen van het crépepapier)
- regenweer

Hoe doe je het?
- Leg je t-shirt buiten in de regen
- Versier het shirt met repen crépepapier
Als er geen regen is, kan het ook met
de kraan en plantenspuit!
- Laat je t-shirt een poos in de regen liggen
- De kleuren van de repen trekken in je t-shirt!
- Rol je t-shirt op met de repen er nog tussen en leg ‘m op de verwarming te drogen
- Is ie droog, haal dan de repen crépepapier weg

KLEURPLAAT

Je in de regen geverfde t-shirt is klaar !!

7

Terugblik
Geen Phoenix onder de kerstboom, wel een regionaal goed doel
Dit jaar leverde Anneke van de Zande een idee voor het Goede Doel.
Tijdens de verlotingsweek vertelde zij op donderdagmiddag aan de
stamtafel het verhaal van haar buurmeisje.
Het meisje, Naomi (rechts op de foto), was geboren met spastische beentjes.
Ze is inmiddels zes jaar en haar ouders wensen een zo gewoon mogelijk leven
voor haar en haar zusje. Dus ook buiten kunnen spelen. En dat valt niet mee,
als je niet kan lopen. Willemijn, de moeder van Naomi, wil graag een
inclusieve speeltuin in de buurt realiseren. Daar moet een samenspeelplek
komen, waar zowel kinderen mét als zonder beperking samen kunnen spelen.
Willemijn heeft deze zomer een crowdfundingsloop gedaan: lopen van haar woning in Apeldoorn naar het
vakantiehuis van haar ouders in Frankrijk, een tocht van 700 kilometer. Dat bracht haar ruim 18.000 euro op!
Elke dag vertelde ze in een blog over haar reiservaringen. Dat leverde een bijzonder contact op: telkenmale
reageerde er een vrouw, die Willemijn niet kende. Tijdens een informatiemiddag over de speeltuin, stopte er
op een gegeven moment een rolstoelbusje voor haar huis. Op zich niet opmerkelijk, gezien hun dochter, maar
dit keer rolde er een oudere dame uit! Die was zo vol lof over dit initiatief, want zij wilde ook graag als
invalide oma met haar kleinkinderen in een speeltuin plezier maken!
Willemijn is met de gemeente in gesprek over een samenspeelplek in de wijk Het Woudhuis. Eind dit jaar
nog stuurt zij haar plannen in voor een subsidie-aanvraag. De hoop en verwachting is dat de plek volgend
jaar gerealiseerd gaat worden. Samen met een Apeldoornse ontwerper levert Willemijn een ontwerp aan voor
de speeltuin en het benodigde spelmateriaal. De doorsnee kosten voor een speeltuin liggen al gauw op een
ton. Willemijn was dan ook heel erg blij, met de bijdrage vanuit Phoenix, ook al was dat op zich maar het
bescheiden bedrag van 70 euro.
Zodra de omstandigheden in de Veste het weer toelaten, wil zij op de groepen of bij een gemeenschappelijke
feestdag, graag komen vertellen over haar project. En wie weet, kan zij ons dan ook al uitnodigen, om er eens
een kijkje te komen nemen.
Lia van der Waarde-Buning

Dansworkshop met Mariëtte van Gelder
Zondag 14 november kwam Mariëtte van Gelder naar Phoenix om er een workshop Internationale dans te
verzorgen. Mariëtte is al vaker bij Phoenix geweest als gastdocent, en ik ken Mariëtte zelf als langer van het
Israëlisch dansen. Het was voor het eerst sinds het begin van corona dat er weer een workshop was. Alle
deelnemers hadden er zin in, en als ze dat al niet hadden, dan kregen ze dat wel van het enthousiasme en de
vrolijkheid van Mariëtte.
We kregen geen warming up maar konden meteen mee doen met een simpel maar vrolijk Grieks dansje
waar we het ook al een beetje warm van kregen. Daarna begon de les met een Roemeense dans op een
vrolijk modern muziekje, waar ik meteen heel vrolijk van werd. Toen kwam er een korte maar zeer
intensieve dans uit Bulgarije. Deze kan je doen in rijen tegenover elkaar, wat op zich al een leuk effect geeft.
Maar je kunt de dans ook op een ander moment in de muziek beginnen waardoor er een soort canon ontstaat.
Een heel leuk effect, maar als je teveel naar de dansers tegenover je kijkt raak je wel heel erg in de war!
En toen, omdat we toch best hard gewerkt hadden aan de eerste twee dansen, een simpele zigeunerdans met
een hoog gezelligheidsgehalte en weer heerlijke muziek om even te ontspannen. Na de pauze kregen we een
hele mooie Israëlische dans, op rustige muziek, met mooie grote bewegingen, echt genieten voor mij! Na
alle dansen herhaald te hebben kregen we als toetje nog een leuke Chassidische dans op klezmermuziek,
geschikt voor alle verjaardagen en feesten om gezellig met elkaar te doen.
Echt een geslaagde dag, waar ik een grote glimlach op mijn gezicht van kreeg, en nu thuis nog van nageniet
dankzij alle mooie muziek die ik van Mariëtte via de mail kreeg, en die nu op de achtergrond aan staat.
Zie de foto’s op de pagina hiernaast…
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Willemijn Stroman

Terugblik
Besturen in Corona-tijd
De eerste bestuursvergadering na de ALV in 2020 had een
nieuw agendapunt: het Corona-virus en de eventuele
gevolgen daarvan. Op de volgende dag stuurde het bestuur
een bericht uit, dat, wanneer de scholen gingen sluiten
Phoenix alle activiteiten zou staken. Op vrijdag werd bekend
gemaakt dat alle scholen gesloten werden. Phoenix staakte
alle activiteiten. Daarna wachten. Hopen. En angstige gevoelens.
Wat overkomt ons. Hoe gaan we daar als verenigingsbestuur
mee om. En dan uiteindelijk wat vrijheid. Kunnen we gaan
dansen en zingen? Waar vallen we onder: sport of cultuur.
Wat mag wel, wat niet. Zwalkend overheidsbeleid. Veel
verschillende meningen. Protesten tegen de Corona-maatregelen. Oproep tot verzet tegen de
overheidsmaatregelen. Polarisering in de maatschappij, maar ook binnen de vereniging.
Daarna de vaccins. Vaccineren of niet? Zo ja, wie als eerste? Al die tijd ligt het Phoenixverenigingsleven stil. Hoe (be-)stuur je? Waarop richt je je? Als er niet gedanst en gezongen kan
worden, is het dan wel terecht dat mensen contributie betalen? Volgens het verenigingsrecht is dat
terecht. Maar hoe zit je daar als bestuur in? Vind je het redelijk? Gaan leden hun lidmaatschap
opzeggen? Wat kunnen we wel doen? Zoom-bijeenkomsten. Fijn! Maar dat is ook niet alles. Je mist
het persoonlijk contact en de gezelligheid. Een belangrijke functie van Phoenix. Dan eindelijk wat
vrijheid. We mogen, onder bepaalde voorwaarden weer wat. Wat kan, wat mag? Hoe doen we dat?
En dan denk je dat het voorbij is. Dat je je weer kan richten op de normale verenigingsactiviteiten.
Tegenslag: nieuwe Coronavirus varianten. Opnieuw maatregelen. Wat kan en wat mag? Zoeken we de
grenzen van de overheidsmaatregelen op of nemen we als bestuur onze eigen verantwoordelijkheid?
De gemiddelde leeftijd van de Phoenix-leden is ongeveer 60 jaar. Dus: opnieuw alle activiteiten
stoppen. Boze brieven krijgen met pijnlijke woorden van mensen die absoluut tegen de
overheidsmaatregelen zijn en die het bestuur oproepen om zich te verzetten tegen die maatregelen. Dat
raakt je hard als bestuurslid. Want je hebt het beste voor met iedereen. En dan komen er brieven waarin
leden schrijven dat ze begrip hebben voor wat het bestuur doet en dat ze blij zijn dat ze niet in onze
schoenen staan. Dat is besturen in Coronatijd. Maar er komen andere tijden! Heus!
Antoon Bos

Workshop Mariëtte van Gelder – foto’s

Verjaardagskalender
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Verjaardagskalender

FEBRUARI
04-02
04-02
07-02
07-02
08-02
09-02
09-02
11-02
11-02
12-02
18-02
21-02
22-02
23-02
25-02
26-02

Marjo van M.
Mascha K.
Jetty S.
Nel B.
Skip K.
Elly vd V.
Marja van E.
Marianne K.
Reintje Z.
Ada W.
Tessa S.
Tilly J.
Lia vd W.
Elly de R.
Tony K.
Annemarie K.

MAART
BGW
VG+SR
BGW
VG+GM
OB
VG
ZA+BGW
GM
ZA+BGW
VG
DE
ZA
ZA
ZA+BGW
BM
ZA

01-03
01-03
03-03
04-03
06-03
08-03
08-03
10-03
14-03
16-03
16-03
20-03
20-03
21-03
22-03
29-03
31-03
31-03

Ingrid W.
Silke W.
Henny van B.
Joke B.
Herma D.
Annie G.
Tineke D.
Henk S.
Joke T.
Ineke de B.
Leni M.
Liesbeth L.
Joris M.
Esmee D.
Ria J.
Susan V.
Helma vd N.
Stella L.

GM
TI
BGW
ZA
ZA
SR
ZA
BL
ZA
VvP
BM
BGW
DE
TI+VO
BGW
SR
VG
OB

Verklaring afkortingen
verjaardagskalender
BL
BM
BGW
DE
DF
DO
EL
GM
MB
OB
OPD
SR
TI
VG
VO
VvP
ZA
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Bijzondere leden
Beginners maandag
Beginners/Gevorderden woensdag
Dansensemble
Dansfit
Docent
Ereleden
Gevorderden maandag
Middenbouw
Onderbouw
Ouder en Peuterdans
Senioren
Tieners
Vergevorderden
Voorbereidingsgroep
Vriend van Phoenix
Vocaal

Oplossing puzzel + Terugblik
Wil je de puzzel alsnog even proberen?
Bij elk woord moest de laatste letter vervangen worden,
zodanig dat dat er weer een goed woord (of
aardrijkskundige naam) ontstond. De elf nieuwe
slotletters vormden samen de oplossing.
stoet
trip
waterloos
zuurstok
melkvet
prinsen
straal
herfstbloem
Kiel
Jurk
vandaan

Acht Phoenix-leden deden mee met de
Vervangpuzzel uit de Herfstkwibus. Bijna
allemaal hadden zij de goede oplossing
gevonden:
POPFESTIVAL
Na loting ging de prijs naar Joke
Waaijenberg (Phoenix Vocaal). Ze
ontving als beloning een sfeervolle
amaryllisbol.
Gefeliciteerd Joke!!!

De nieuwe woorden waren: stoep, trio, waterloop,
zuurstof, melkvee, prinses, straat, herfstbloei, Kiev, Jura,
vandaal

Vocaal slaat zich de winter door…

Langzaam vult de zaal zich met nog steeds enthousiaste zangeressen. De stoelen staan anderhalve meter
uit elkaar. Alles verder tot in de puntjes voorbereid, maar BRRRRR, wat is het koud.
Omhuld met omslagdoeken, sjaals, muts en zelfs jassen, wachten de dames van Vocaal totdat we gaan
beginnen. Sommigen nog met een kopje thee dat zowel de ingewanden als de handen alvast wat warmte
geeft, voordat Inger d.m.v. beweging ons lijf, ledematen en stem voorbereidt om een paar uur lekker te
kunnen zingen!!
Het is allemaal anders, maar toch fijn om op de dinsdagochtend samen te zijn. Zingen maakt blij, ook in
deze tijd!
Ineke Lageweg
Op de foto’s: Gika, Hennie en Wilma
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Wens van de redactie

Een gezond en gelukkig
2022!
Blijf ‘positief’ en houd vol,
samen lukt ons dat!
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