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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 & Friends in Orpheus
De
donderdag
erna in de
Veste: de
voorstelling
terugkijken
met taart
van het
bestuur en
natuurlijk
proosten op
het
resultaat!

Laatste nieuws:
Op 29 mei vierde het Dansensemble met Marc Bout als artistiek
leider eindelijk het door corona uitgestelde 50-jarig jubileum!
Eigenlijk dus al de 51e verjaardag. Het werd groots gevierd in
Orpheus, met ons en vele anderen in de zaal en samen met de
Friends, vier gastgroepen: Ralda uit Raalte, FDA uit Amersfoort,
Paloina uit Amsterdam en Kansemble uit Nijmegen.
Het werd een bruisende, zeer gevarieerde en avondvullende
voorstelling, door 70 mensen op de planken gezet. Het was ook
extra genieten dat dit eindelijk weer eens kon. De sfeer onder het
publiek was blij en enthousiast over wat we te zien kregen.
Verschillende mensen van het Dansensemble stonden voor het
eerst op zo’n groot podium, een extra mooie prestatie!
In de volgende kwibus meer foto’s…
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Van de redactie

Groepen en dansleiding 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

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

Dinsdag
09.30 – 11.30 uur

Hallo allemaal,
Voor jullie ligt de Zomerkwibus, de
laatste kwibus van dit zang- en
dansseizoen. Voor het eerst sinds
tijden heeft de kwibus weer de
ouderwetse dikte van 16 pagina’s.
En de vele kopij paste daar maar
net in, of eigenlijk net niet, want de
foto van het Lentebal is helaas
buiten de boot gevallen.
Er zijn veel zaken dit keer, die
belangrijk zijn om aandacht aan te
besteden, zowel leuke als niet-leuke
dingen. Het overlijden van Ad van
Heumen, waar Bart van Uitert bij
stilstaat, is een voorbeeld van dat
laatste.
Belangrijk om bij stil te staan is
ook het vertrek van drie van onze
bestuursleden. Met veel dank voor
hun jarenlange inzet, in het geval
van Margreet zelfs 28 jaar lang,
waarvoor zij een staande ovatie
kreeg op de A.L.V. Nu is het aan
ons allen om te zorgen dat de twee
nog lege plaatsen in het bestuur
worden overgenomen. Zonder dat
is het moeilijk om onze vereniging
te laten functioneren. Lees vooral
het stuk ‘Van de Bestuurstafel’ van
Lizzy. Eye-opener: ook het uit
handen nemen van kleine taken
helpt het bestuur al.
Veel plezier gewenst met deze
kwibus en namens de redactie een
heel fijne vakantie toegewenst!

Woensdag
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

Seniorengroep
Mascha Kreugel
Voorbereidingsgroep Joanne van ’t Hof / Marc Bout
Dansensemble
Marc Bout

055-5341452

Bestuur Phoenix
Voorzitter

VACATURE

Penningmeester

Lizzy Preisser

Secretaris
Vert. Dansleiding
Alg. bestuurslid

VACATURE
Marian Gouverneur
Marike Kluin

Ledenadministratie

Nel Brouwer

055 - 5417142

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)
Vertrouwenspersoon
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
vertrouwenspersoon@phoenixapeldoorn.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.

Elly
In deze Kwibus staan foto’s van:
Dansensemble
Dans/zangleiding
Jan Willem Gouverneur
Margreet Huizer
Kwibusredactie
Brenda Vollers
Lia van der Waarde-Buning
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Volwassenen
Yara van der Meulen
Liesbeth de Gooijer

bij Phoenix!

Van de Bestuurstafel
Beste allemaal,
De ALV is weer achter de rug. Als bestuur zijn we hier altijd heel wat uren mee bezig. De agenda opstellen,
mededelingen vaststellen, jubilarissen en hun bijzonderheden uitzoeken, bezetting van het bestuur bespreken
en zoeken naar mogelijke opvolgers, financiële stukken compleet maken, afspreken wie wat gaat zeggen
enz. En op de avond zelf: werkt de beamer? Gaat het goed met de powerpoint- presentatie en is er geluid?
Dan volgt er ook nog een evaluatie in de eerstvolgende bestuursvergadering. Wat is het dan fijn als er zoveel
mensen komen! Want voor Phoenix, onze vereniging, daar doen we het allemaal voor!
Superfijn dat Marian Margreet gaat opvolgen. Jan Willem Gouverneur deed een dringende oproep aan alle
leden om serieus na te denken over wat jij als lid kan bijdragen aan Phoenix. Er zijn commissies die hulp
kunnen gebruiken, maar zeker ook het bestuur. Het bestuur bestaat nu nog maar uit drie mensen en dat is
heel weinig om alles te doen wat er gedaan moet worden. Daarom de vraag van Jan Willem om ‘om het
bestuur te gaan staan’. Jan Willem helpt ons bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan en is de afgelopen
periode vergaderleider geweest. Ook al wil je niet deelnemen in het bestuur, dan kun je het bestuur toch
ontlasten door bepaalde taken op te pakken. Bijvoorbeeld: notuleren bij de bestuursvergaderingen, de Info
mailbox bijhouden, het seizoenboekje maken, documenten controleren op spel- en vormfouten (redigeren),
regelmatig de website bekijken of alles nog actueel is. Zo zijn er heel wat taken die niet per se door het
bestuur zelf gedaan hoeven te worden en wat op zichzelf kleine behapbare stukjes zijn.
De barcommissie gaf tijdens de ALV ook aan dat er mensen nodig zijn om de bar draaiende te houden.
Marian heeft in de vorige Kwibus een oproep gedaan, maar helaas zijn daar geen aanmeldingen op gekomen
terwijl we allemaal wel graag gebruik maken van de bar. Dus leden: kom je alleen om te consumeren of wil
je ook een stukje inzet terug geven aan deze geweldige vereniging? Stap op het bestuur af of mail naar de
mail info@phoenix-apeldoorn.nl. Of geef het door aan je docent, dan nemen wij contact met jou op. Ook
kun je je melden voor de vacatures van Voorzitter en Secretaris binnen het bestuur. We gaan graag met je in
gesprek om te kijken of het wat voor jou is.
Wat was het ook leuk en interessant om te horen van Marc wat er allemaal bij komt kijken voordat een
voorstelling het toneel op kan. We hebben het resultaat gezien op 29 mei jl. in Orpheus: GEWELDIG!!
Jeanneke gaat met ingang van het nieuwe seizoen (na ruim 25 jaar!) stoppen als docent beginners- en
gevorderdengroep op maandag. Nu Leo met pensioen is, willen ze er dan af en toe een lang weekend op uit
trekken. Dan is de verplichting om op maandag les te geven een belemmering. Jeanneke gaat, samen met
Margreet, lesgeven op woensdagavond. Mascha neemt de lessen op maandagavond over van Jeanneke. Veel
succes en dansplezier gewenst allemaal!
Wat heerlijk is het, dat we de hele maand juni nog kunnen dansen en zingen.
Een heel mooie zomer toegewenst. En graag weer tot ziens in september.
Namens het bestuur,
Lizzy Preisser, penningmeester

Misstanden op een veilige wijze melden
We vinden het belangrijk dat ieder lid zich prettig, welkom en veilig voelt binnen onze
vereniging. Toch kan het gebeuren dat je een situatie meemaakt die je als onprettig en/
of als grensoverschrijdend ervaart. Schroom dan niet om contact met mij op te nemen.
Ik kan met je meedenken en indien nodig advies geven.
Ook als je vertrouwelijk ergens over wilt sparren ben je van harte welkom.
Alle hulpvragen worden anoniem en in strikte vertrouwelijkheid behandeld.
Je kan me mailen op: vertrouwenspersoon@phoenix-apeldoorn.nl

Susan Rutte
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In Memoriam
Ad van Heumen, een mensen-mens
Ad van Heumen is, zeker voor de mensen die al langer bij Phoenix dansen, geen onbekende. Op 28 maart van dit
jaar is hij op 73 jarige leeftijd overleden. Hij was al jaren actief in de volksdanswereld toen hij via Carin van de
Plas (nu van Heumen) bij Phoenix kwam. Wij maakte kennis met een bijzonder vriendelijke man die al snel zijn
diensten aanbood aan Phoenix. Bestuurlijke ondersteuning, zakelijk leider van het dansensemble, ondersteunen
bij decorbouw, maar bij de meeste van ons toch bekend van het Folk Cafe. De voorloper van het huidige café,
kwam tot grote bloei in ‘De oude Veste’.
In 1986 nam Ad het initiatief voor de Stichting Folk Café Apeldoorn. De ruimte van het voormalige vrouwen
ontmoetingscentrum kwam vrij. Deze kans greep hij aan om samen met een schare vrijwilligers de ruimte te
verbouwen. Het resultaat: een prachtig donkerbruin café. Vele van ons zullen daar warme herinneringen aan
hebben. Niet in de laatste plaats door gastheer Ad.
Gestart als verlengstuk van Phoenix, diende het café vooral als ontmoetingsplek voor -en na de lessen. Maar
zoals de naam ook doet vermoeden kwamen er snel eigen folk-activiteiten. Naast de commerciële activiteiten
springen de folk-concerten er echt wel uit. Ruim 10 jaar heb ik daar samen met Ad de programmering voor
gedaan. In het kleine café liet hij een speciaal podium bouwen. Het eerste concert was in het café. Maar al snel
verplaatsten de concerten zich naar de zaal. Alpaca, Ot Azoi, Teka, Boekels Kwartierke en als klapper The
Tannahill Weavers. Dat waren voor Ad als liefhebber belangrijke activiteiten. In de loop der jaren hebben wij
daar een vaste groep van bezoekers weten op te bouwen.
In het café kon Ad zijn gastheerschap in volle breedte kwijt. Zorgen voor een ander, het mensen naar de zin
maken, met zijn bekende charmante gesprekken. Hij was een echte ‘mensen-mens’. Altijd bereid tot een goed
gesprek en een mooi woord voor de gasten. Hij was de drijvende kracht achter alles in het café. Vrijwilligers
werven en instrueren en de voorraad op peil houden. Bij Ad greep je nooit mis in de kelder. Een onverwachte gast
of partij kon altijd. Veertien jaar lang heeft het café bestaan, toen er in 2000, natuurlijk met een mooi feest, een
einde aan kwam.
En het lijkt zo op papier een weergave van wat er gebeurd is. Maar al deze jaren Folk Cafe zijn voor Phoenix van
zeer grote betekenis geweest. Wat bij Ad ooit begon als een idee wist hij, met de juiste mensen om zich heen, uit te
bouwen tot een geweldige ontmoetingsplaats. De combinatie van Phoenix en het Folk Cafe was uniek in
Nederland. Dit met de steun van Stichting de Veste. Hoe mooi is het dat Ad met zijn idee en gastvrijheid anderen
heeft weten te inspireren en zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte heeft gegeven om nieuwe ideeën tot bloei te
laten komen. Ook daarvan kon hij erg genieten.
Ad was de afgelopen jaren wat meer op afstand en niet meer actief binnen Phoenix, toch bleef hij interesse
houden voor het reilen en zeilen van Phoenix. Via zijn vele contacten en natuurlijk ook via de familie. Op 6 april
was ik bij het afscheid van Ad. In aanwezigheid van familie en vrienden werd ‘zijn leven gevierd’. Ontroerend
mooi en met heel veel warmte. Een passend afscheid voor een bijzonder man die oog had voor de mensen om hem
heen en het beste met hen voorhad.
Namens Phoenix heel veel dank voor
al jouw persoonlijke inbreng en betrokkenheid!
Bart van Uitert / erelid Phoenix

Ad te midden van ‘de mannen van het Folk-Cafe’
Vlnr boven: Marcel van Gessel, Ad van Heumen, Rien Bout.
Vlnr onder: Rene Elferink, Bart van Uitert
Niet op de foto: Wim Ellenbroek
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Agenda
Phoenix-agenda
Juni
Wat
Wanneer

: Laatste lesweek
: Maandag 27 juni – donderdag 30 juni

Augustus
Wat
Wanneer
Tijd

: Openingsinstuif (avond)
: Maandag 29 augustus
: 20.00 - 22.00 uur

Wat
Wanneer
Tijd

: Openingsinstuif (ochtend)
: Woensdag 31 augustus
: 10.00 - 11.30 uur

Wat
Wanneer
Tijd

: Start Phoenix Vocaal
: Dinsdag 30 augustus
: 09.30 - 11.30 uur

Festival-agenda
Juni
Wat
Waar
Wanneer
Info

: Heamiel Festival Bolsward
: Bolsward
: 22 juni t/m 25 juni
: Heamiel.nl
De Heamieldagen in Bolsward bestaan
70 jaar. Dit zomerfeest is een ware
traditie geworden met mensen uit alle
windstreken.

Wat
Waar
Wanneer
Info

: Festival Op Roakeldais
: Warffum
: 22 juni t/m 26 juni
: oproakeldais.nl
Op Roakeldais is het grootste,
jaarlijkse internationaal dans- en
muziekfestival in Nederland.

September
Wat
Wanneer

: Start volwassenen groepen
: Maandag 5 – donderdag 8 september

Juli

Wat

: Introductiecursus Internationale Dans
o.l.v. Mascha Kreugel
: Maandag 12, 19 en 26 september, 3, 10 en
17 oktober
: 19.30 - 21.00 uur

Waar
Wanneer
Info

Wanneer
Tijd
Wat
Wanneer

: Cursus Dansfit Herfst o.l.v. Jeanneke
Bruning
: Woensdag 14, 21 en 28 september, 5, 12
en 19 oktober, 2, 9, 16 en 23 november
: 19.00 - 20.00 uur

Wat

: Werelddans- en muziekfestival
Schagen
: Schagen
: 8 juli t/m 15 juli
: dansfestivalschagen.nl
Kom Kijken en Genieten "De wereld
is beter af als we ons met elkaar
verbinden"

Wat
Waar
Wanneer
Info

: Hello! Schoten Werelddansfestival
: Schoten, België
: 8 juli t/m 15 juli
: helloschoten.be

: A.V.O. Bosnische middag ‘My Borrowed
Heritage’
: Zondag 16 oktober
: 15.00 - 17.00 uur

Wat

Wanneer
Tijd

: Avond-instuif Herfst o.l.v. Jeanneke
Bruning
: Maandag 24 oktober
: 20.00 - 22.00 uur

Wanneer
Info

Wat
Wanneer
Tijd

: Ochtend-instuif Herfst o.l.v. Joke Langen
: Woensdag 26 oktober
: 09.45 - 11.15 uur

: N.V.S. Zomerkamp
English Country Dance – American
Square Dance
: Kampeerboerderij “De Haverkamp”,
Hengelo (GLD)
: 23 juli t/m 30 juli
: zoka@nvs-dance.nl
Een kamp voor jong en oud, een week
lang. Voor beginnende en
gevorderde dansers.

Tijd

Oktober
Wat
Wanneer
Tijd
Wat

November
Wat
Wanneer
Tijd

: Workshop Internationaal o.l.v. Caspar
Bik
: Zondag 20 november
: 13.30 - 16.30 uur

Wat
Wanneer
Tijd

: A.V.O. Seniorenbal De Veste
: Donderdag 24 november
: 14.00 - 16.30 uur

Alle activiteiten in de Veste tenzij anders vermeld
Voor actuele informatie en kosten:
zie www. phoenix-apeldoorn.nl

Waar

Wat
Waar
Wanneer
Info

: 34e Wereld dans- en muziekfestival
Sivo
: Borger
: 29 juli t/m 31 juli
: sivofestival.nl
Tijdens het festival kun je in
hunebeddorp Borger genieten van
folkloristische zang en dans uit de hele
wereld.

Augustus
Wat
Waar
Wanneer
Info

: Bruegheliaans Festijn
: Losser
: 26, 27 en 28 augustus
: bruegheliaansfestijn.nl
Vol met dans, muziek en
bourgondische taferelen
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Van Phoenix Vocaal
Bij Vocaal is altijd wat te doen...
We zingen, terwijl afwezigen mee-zoomen. Studeren onze partijen via Whatsapp in. Werken aan onze
interne coördinatie met klappen, terwijl we zingen en als laatste toevoeging in onze
gereedschapskoffer bubbelen we nu ook met water, omdat dat goed is voor onze stembanden! Ik
maakte er foto’s van en Inger legt uit wat het inhoudt.
Lia van der Waarde-Buning

Wat is Lax Vox?
In de koorwereld ook wel ‘bubbelen’ genoemd.
Heel in het kort is Lax Vox: een slang in een flesje en
daar doorheen zingen als oefening voor beter/gezonder
stemgebruik. Lax Vox richt zich op het gebruik van de
adem in relatie tot het stemgeven en daarmee is het een
uitstekende aanvulling naast andere methoden. De
betekenis van Lax Vox is: relaxatie (ontspanning) van de
stem.
Bep Borrelt

Het effect van regelmatig Lax Vox-oefeningen doen
Als je graag wilt dat jouw klankkwaliteit verbetert en dat je omvang groter wordt (= hoe hoog/laag je
kunt zingen) is het regelmatig Lax Vox-oefeningen doen een goede hulp. En naast dat Lax Voxoefeningen de adem reguleren helpen de trillingen de spieren rondom je stembanden te ontspannen.
Ook zorgt het voor een betere sluiting van je stembanden tijdens het zingen.

Praktische basisaanwijzingen voor de oefeningen:
1.

Neem een goede rechte houding aan: schouders ontspannen laten hangen, ook de gezichts-,
keel-, hals-, tong-, borst- en bovenrugspieren zijn ontspannen. (Dit kun je checken door deze
spieren apart aan te spannen en dan bewust te ontspannen)
2. Leg het buisje (9-12 mm wijd/35 cm lang) in je mond op je losse tong (als een lapje vlees)
tussen je tanden en omsluit de buis met je lippen.
3. Houd het flesje dichtbij het lichaam (schouders laag)
4. Dompel het andere einde van de buis 1-2 cm diep in het water (dit kan na veel oefening 4-7
cm zijn). Let op dat het buisje niet te ver in het water zit om forceren te voorkomen!
5. Adem in door je neus als bij het gapen met de mond dicht. Concentreer je op je buikspieren en
onderste rugspieren en zeg dan ‘hoeoeoe’ door het buisje en het water borrelt.
6. Nu kun je variëren in toonhoogte en toonduur en ook in de klinker die je denkt. Ook
glissando’s (glijtonen van hoog naar laag) horen bij de variaties. Probeer de bubbels in het
flesje zo constant mogelijk te laten bubbelen.
7. Voel welke spieren er allemaal bij betrokken zijn.
8. Borrel tussendoor ook zonder geluid en voel het verschil. Welke spieren gebruik je nu
wel/niet?
9. Herhaal punt 1 tot 8 met regelmaat en per keer circa 5 minuten is voldoende.
10. Blijf voelen hoe het voelt (ook als je denkt “ik voel niets”
)!
Met dank voor de input van Jeannette Kortenschijl en Patricia Smulders!
Inger Stienstra
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Verjaardagskalender

JULI

AUGUSTUS

01-07
02-07
06-07
07-07
08-07
10-07
16-07
17-07
18-07
19-07
21-07
27-07
28-07
31-07

01-08
05-08
09-08
10-08
10-08
11-08
15-08
17-08
18-08
19-08
20-08
21-08
22-08
23-08
23-08
24-08
30-08
31-08
31-08

Gerrie H.
Lies B.
Joke R.
Romy R.
Sjaan de G.
Anneke vd Z.
Rien B.
Agnes B.
Wilma G.
Henny B.
Amber H.
Leni M.
Ans G.
John Z.

BGW
VvP
ZA
DE
ZA
BGW+SR
EL+BL
VvP
ZA+BGW
ZA
OB
GM
SR
VvP

Wilma van S.
Wendy V.
Jeanneke B.
Nienke Z.
Sophie van G.
Riet P.
Vera Z.
Olivia C.
Esa L.
Riet van V.
Paula E.
Lida L.
Jeannette V.
Wil K.
Judith W.
Lianne B.
Sofie S.
Ineke E.
Zoë K.

SEPTEMBER
VG
VG
Docent
TI
MB
SR
DE
TI+VO
MB
VvP
BGW
BM+GM
BGW
BGW
GM
ZA
MB
BGW+SR
MB

02-09
02-09
03-09
04-09
05-09
05-09
05-09
05-09
05-09
08-09
09-09
13-09
17-09
18-09
20-09
20-09
22-09
22-09
22-09
22-09
25-09
26-09
27-09
27-09
28-09
29-09

Jedi P.
Marjolijne B.
Mika Z.
Yvonne van S.
Martha B.
Bianca S.
Jeannette K.
Lieve de W.
Jenna K.
Famke M.
Judah la R.
Ans de B.
Rozemarijn M.
Els van L.
Bep K.
Karin H.
Flora T.
Margerit G.
Floris G.
Ans vd G.
Jenny W.
Liesbeth L.
Ylona de V.
Saskia W.
Jannie B.
Lize B.

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

Verklaring afkortingen
verjaardagskalender
OKTOBER
Manon J.
Joke W.
Geeske A.
Erna B.
Willemijn S.
Victor P.
Lenie P.
Ingrid vd P.
Frans van C.
Nova G.
Marike K.
Jos vd V.
Margreet H.
Jeanne van G.
Geke L.
Anne K.
Gika Q.
Peggy B.
Anke van M.
Sander B.
Lizzy P.
Marc B.
Yara vd M

DE
ZA
BGW
VvP
VG
OB
VG
VG
EL
MB
ZA
BL
Docent + EL
BGW
BGW
Docent
ZA
BGW
VG
DE
VG+EL
DE
TI

BL
BM
BGW
DE
EL
GM
MB
OB
SR
VG
VO
VvP
ZA

Bijzondere leden
Beginners maandag
Beginners/Gevorderden woensdag
Dansensemble
Ereleden
Gevorderden maandag
Middenbouw
Onderbouw
Senioren
Vergevorderden
Voorbereidingsgroep
Vriend van Phoenix
Vocaal

Oplossing woordzoeker Kidsflits:
Phoenix wenst je een fijne vakantie

06-10
06-10
08-10
09-10
10-10
10-10
11-10
11-10
11-10
12-10
14-10
14-10
14-10
14-10
22-10
25-10
25-10
25-10
29-10
30-10
30-10
30-10
30-10
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Kinderagenda
Juni
Wat
Wanneer

: Laatste les
: Woensdag 15 juni (tieners: woensdag 29 juni)

September
Wat
Wanneer
Tijd

: Open les
: Woensdag 14 september
: OB
: 14.30 – 15.15 uur
MB : 15.15 – 16.15 uur
BB
: 16.30 – 17.30 uur

Wat
Wanneer
Tijd

: Cursus Dans-mix Herfst
: Woensdag 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november
: OB
: 14.30 – 15.15 uur
MB : 15.15 – 16.15 uur
BB
: 16.30 – 17.30 uur

Wat
Wanneer
Tijd

: Peuterdans Herfst
: Zaterdag 24 september, 1, 15, 22 en 29 oktober, 5, 19 en 26 november
: Ouder en Peuter (extra)
2 – 3 jaar 09.00 – 09.45 uur
Ouder en Peuter
2 – 3 jaar 10.00 – 10.45 uur
Peuter
3 jaar
11.00 – 11.45 uur

Wat betekent deze uitdrukking?

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel
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als er geen toezicht is, gebeuren er allerlei rare dingen, dan wordt er niet gewerkt
en ieder doet waar hij zin in heeft

Alle activiteiten in de Veste tenzij anders vermeld
Voor actuele informatie en kosten: zie www. phoenix-apeldoorn.nl

Zomerpuzzel
Los deze zomerse woordzoeker op! De letters die je overhoudt vormen de oplossing.
Het is gewoon voor de lol, er is geen prijs aan verbonden.
Wil je kijken of je de goede oplossing gevonden hebt?
Kijk dan op bladzijde 7.
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Terugblik – A.L.V.
Afscheid Antoon als voorzitter
September 2019: Net met pensioen en wat dan met alle vrije tijd die daar
ineens is? En dan komt er een oproep van het wanhopige bestuur van
Phoenix Apeldoorn die al twee jaar lang zonder voorzitter probeert alle
ballen hoog te houden. Daar wilde jij wel wat van de vrij gekomen tijd
aan besteden. Voorzitter was eigenlijk niet jouw insteek, maar vooruit,
toch maar ja gezegd.
Tijdens de ALV op 6 februari 2020, in het jubileum jaar van Phoenix ben
je benoemd tot voorzitter. Wie had kunnen bedenken dat de wereld een
maand later er heel anders uit zou zien? Het werd geen feestjaar, maar een
Corona-jaar! En niet alleen de rest van dat seizoen, maar ook het volgende seizoen en het seizoen daarna stond
vooral in het teken van Corona. We kunnen inmiddels allemaal de gevolgen hiervan. Lock down, geen lessen in
De Veste, wel lessen via Zoom, wel lessen in De Veste maar dan met minder mensen in de zaal. Vergaderen via
Zoom, vergaderen op 1½ meter afstand. Sollicitatiegesprekken met kandidaat dirigenten voor Vocaal. Het was
een roerige tijd waardoor wij, als bestuur, de vereniging moeten loodsen. En jij als medicus had daar ook
regelmatig een hele ander mening over dan de vier eigengereide vrouwen die je tegenover je had zitten aan de
bestuurstafel. Je hebt vast regelmatig gedacht: ‘waar ben ik aan begonnen?’ De ALV van 2021 ging via ZOOM.
Voor de camera vanuit huis. De andere bestuursleden ook ver weg. Dat was echt niet fijn. Dat vond je ook een
hele spannende vergadering. Je zei na afloop: ‘Eens maar hopelijk nooit meer!’
Nu je zelf in de lappenmand zit, heb je moeten besluiten om je functie als bestuurder vroegtijdig neer te leggen.
Fijn dat je aangeboden hebt om de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) nog af te maken. Want dat
is weer een hele kluif waar we als bestuur weer van alles mee moeten.
Antoon, we danken je voor je inzet van de afgelopen 2 jaar en we hopen dat je snel weer uit die lappenmand
opkrabbelt zodat je ook kunt genieten van je geliefden, je hobby’s, je promotie
kunt afronden en alle plannen die je nog hebt.
Phoenix Apeldoorn

Afscheid Anneke als bestuurslid
Bij het schrijven van dit stukje bedacht ik dat ik je hebt ‘binnengezwaaid’ en dat ik je
nu ga ‘uitzwaaien’. Gelukkig alleen afscheid als bestuurslid en niet als Phoenix-lid.
Ik kende je als juf van de plusklas en bij een workshop van Gigant bleek je van
folkloremuziek te houden. Ik heb je uitgenodigd om een keer bij Vocaal te komen
kijken. Daar startte in 2011 je eerste activiteit bij Phoenix.
Phoenix was op zoek naar een opvolger voor Aafke Goedhart die stopte als secretaris
en daarvoor meldde jij je aan. In de notulen van seizoen 2012/2013 sta je als kandidaat-secretaris vermeld en
vervul je ook al secretariële taken. Tijdens de ALV in 2013 word je officieel verkozen tot secretaris. Wat is het
voor een bestuur heerlijk om zo’n secretaris te hebben. Breed meedenkend, heldere notulen en alert reageren op
berichten. Alle notulen nalezend komt jouw naam vaak voor op de actielijst.
We hebben grote waardering voor alle mails die je verstuurde en dat waren er heel veel. Met name de laatste
twee jaar moest er voortdurend over de coronamaatregelen worden gecommuniceerd met de leden. Jij weet als
geen ander altijd de juiste bewoording en toon te treffen. Een mail over sluiten, over zoomen, over beperkte
groepsgrootte, over contributie, over weer opstarten. We hebben ze allemaal voorbij zien komen. En dan nog de
mails naar de kindergroepen die wij niet zien. Jij hebt de Dropbox voor het bestuur geïntroduceerd. Heel handig
om op één plaats alle documenten te hebben staan. Ook de vele verslagen, informatieboekjes en de
organogrammen die jij gemaakt hebt zijn daar overzichtelijk terug te vinden. Tijdens de vergaderingen kon jij
soms even afstand nemen en dan helder formulerend samenvatten wat er was besproken en afgesproken. Ook
een opmerking of vraag van jouw kant kon ons regelmatig aan het denken zetten.
We gaan je taaltechnisch talent zeker missen en ook je nuchtere maar zeker betrokken kijk op veel zaken.
Je vindt niet alles leuk aan secretaris zijn. Want wat heb jij een hekel aan de officiële of informele
bijeenkomsten waar we als bestuur incidenteel naar toe gaan. Maar dat vergeven we je en we hebben je daar
zoveel mogelijk van ontzien. Gelukkig hebben we je sinds dit seizoen bij Vocaal in de denktank kunnen
verwelkomen, dus dat meedenken blijf je voorlopig doen.
Hartelijk dank voor alle inzet en energie die je in Phoenix hebt gestoken.
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Marike Kluin

Terugblik – A.L.V.
Afscheid Margreet als bestuurslid

Volgens mij ben jij het langstzittende bestuurslid van Phoenix ooit! Op 25 mei 1994 ben jij toegetreden en
vandaag, 11 mei 2022 treed je af. Jammer dat we de ALV niet 2 weken later hebben gepland. Als ik dit stukje
eerder had voorbereid, dan had ik er zeker op aangedrongen om de ALV op 25 mei te houden!
Wat jij allemaal mee gemaakt hebt in deze 28 jaar is ongelofelijk veel! Veel hoogtepunten zoals feesten binnen
Phoenix, optredens in Orpheus, benoeming van nieuwe bestuursleden en docenten, beleidsplannen gemaakt,
reorganisatie bedacht en doorgevoerd en gefaciliteerd dat Vocaal een plek binnen Phoenix kreeg.
Maar er zijn ook dieptepunten zoals tegenvallende samenwerkingen, onderbezetting binnen het bestuur en
vroegtijdig aftreden van bestuursleden. Het diepste dieptepunt was toen André plotseling overleed. We moesten
direct handelen als bestuur, maar jij ook privé omdat zo ineens je beste maatje en soul mate er niet meer was!
We weten ook allemaal dat de kindergroepen jou na aan het hart liggen. Daarom was het ook een heel moeilijk
besluit toen we de kindergroepen anders gingen organiseren en jij besloot om terug te treden als
kinderdansleiding. Maar je blijft op de achtergrond betrokken bij deze groepen. Je coacht de docenten en je laat
ze groeien in hun kracht. En daarmee maak je het ook mede mogelijk dat deze nieuwe vorm succesvol is.
Ook bij het Dansensemble ben jij het lijntje van en naar het bestuur. Je bent regelmatig op donderdagavond bij de
repetities. Je weet precies wat er speelt. En omgekeerd weten ze jou te vinden.
Nu zijn we natuurlijk benieuwd of je nog weet met wie je de afgelopen jaren samen gewerkt hebt binnen de
besturen.
Wie waren de voorzitters waar je mee samen gewerkte hebt? (Leo, Lido, Guido, Els en Antoon)
En weet je ook nog wie in het bestuur secretaris geweest is? (Lucy, Aafke, Els en Anneke)
Ieder seizoen zorg jij dat de datalijst weer klopt, dat de zaal gereserveerd is voor onze workshops, Phoenix onder
de Kerstboom, feesten, nieuwjaarsconcert, ALV, kinderpresentaties en A.V.O.-activiteiten. Je onderhoudt contact
met de andere verenigingen en ik denk dat jij ingangen hebt tot heel volksdansend Nederland en ver buiten de
landsgrenzen. De afgelopen 2 jaar zijn we als bestuur vooral bezig geweest om alle coronaregels te
implementeren. Al die protocollen die bijna maandelijks bijgesteld moesten worden. Pfff… wat een werk heb jij
hiervoor verzet. En laten we maar zeggen: dit nooit meer.
We nemen nu afscheid van jou als bestuurslid. We gaan je binnen het bestuur enorm missen Margreet! Maar
gelukkig blijf jij actief binnen Phoenix! Als docent en ook blijf je bepaalde taken doen die je al deed zoals de
datalijst voor het seizoen bijhouden, vertegenwoordiger namens Phoenix voor het A.V.O. en je helpt om het
beleidsplan 2022-2027 af te maken.
Phoenix zit in jouw hart en Margreet zit in het hart van Phoenix.
Dank je wel Margreet!

Lizzy Preisser
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Terugblik- A.L.V.
De Jubilarissen
12 ½ jaar lid zijn Janny Buitenhuis, Mirthe Toonen,
Lammie Bosch, Marc Bout en Barbara Mansvelt. Zij
werden gefeliciteerd met een bloemetje, in de Veste
of thuis. Lammie, Marc en Barbara staan op de
groepsfoto op de volgende pagina.
Janny Buitenhuis

Mirthe Toonen

Lieve Lucie,

Lucie Heller is 25 jaar
lid en werd bezocht in
De Heemhof

Je kwam 25 jaar geleden voor het eerst bij Phoenix binnen om te dansen,
maar daar bleef het niet bij! Al vrij snel werd je secretaris in het bestuur en
verzorgde je ook de ledenadministratie. Heel veel kinderen kregen van jou
een verjaardagskaart namens Phoenix, daar waren ze heel blij mee.
Je ging in de kostuumcommissie van het Dansensemble en hielp zo Marian
van Luijk bij het naaien, herstellen en aanpassen van kostuums. In de
kleedkamer en achter het toneel hielp je mee met aankleden bij
voorstellingen. Je had plezier in het omgaan met die groep jonge mensen.
Op een gegeven moment ging het dansen niet meer, maar zitdans nog wel.
Ook daar genoot je van. Nu ben je nog steeds betrokken door jouw
jaarlijkse bijdrage als ‘vriend van Phoenix’. Vandaag zetten we jou in de
bloemetjes om zo onze waardering uit te spreken voor alle 25 jaar
lidmaatschap.
Margreet, Lizzy, Anneke en Marike

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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Terugblik – A.L.V.
De jubilarissen in de Veste
Achterste rij vlnr:
Mark Bout,
Ans van de Guchte,
Elly van der Velde en
Barbara Mansvelt
Voorste rij vlnr:
Yvonne Kluts, Lammie Bosch,
Lucie van der Pols,
Jantje Klomp, Ria Born,
Geertje van de Peppel en
Jeanette Vetter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden
de aanwezige jubilarissen die 25 jaar lid waren
toegesproken. Ze kregen het felbegeerde zilveren
Phoenix-hangertje en een mooie roos.
Ans, Jantje, Geertje, Jeannet en Lucie kwamen 25
jaar geleden gezamenlijk naar Phoenix. Zij dansten
daarvoor bij De Zevensprong, een vereniging die
toen werd opgeheven.
Lucie van der Pols
BGW/Vocaal
Lucie danst al 25 jaar bij Joke. Ze danst graag en
ging ook graag naar dansdagen. Lucie is altijd actief
en houdt niet van stilzitten. Knutselt heel veel, o.a.
het maken van kaarten. Door de verkoop daarvan bij
Vocaal en op de woensdagmorgen, voegt ze extra
geld toe aan het goede doel van ‘Phoenix onder de
Kerstboom’. Ook na terugkeer van een periode
wonen in het buitenland zette zij zich in voor een
goed doel ter plaatse. Zo werd het doel van ‘Phoenix
onder de Kerstboom’ door Lucie en Jacques (haar
man) ingebracht. Ook is zij al vanaf het begin lid van
Vocaal. Ze kent altijd haar partijen en de teksten uit
haar hoofd en is een steun voor de sopranen om haar
heen. Naast het dansen en zingen bij Phoenix sport,
fietst en wandelt zij er lustig op los in Nederland en
(tijdens de vele reizen) ook in het buitenland. Dat
zijn dan ook de enige momenten dat Lucie niet naar
de Veste komt. Zij is een heel trouw lid!
Ans van de Guchte
BGW
Ans is een trouw lid, het samen dansen vindt ze fijn.
Natuurlijk ook de pauze want Ans houdt van
gezelligheid.
Geertje van de Peppel BGW
Ook Geertje heeft plezier in dans en gezelligheid.
Zoals iedereen op woensdagochtend heeft ze een
vaste plaats in de pauze. Hoeft niet, maar gebeurt.
Mooi, al die contacten!

Jantje Klomp
BGW
Het op één na oudste lid van Phoenix, maar dat zie je
zeker niet af aan Jantje. Ze is 88 en houdt die vier
nullen (zegt ze zelf) niet geheim. Dansen houdt je fit.
Jantje danst graag en is een actief lid van de groep.
Sport ook nog, op maandag tennist ze.
Jeannette Vetter
BGW
Een gezellig en betrokken lid. Als het even kan is zij
trouw aanwezig om lekker te dansen.
Ria Born
BGW / BM
Geniet van dansen, op woensdagochtend en op
maandagavond. Ria heeft altijd haar verlanglijstje
klaar bij instuiven, die dansen gaan rap op het bord.
Omdat er veel Ria’s zijn heet ze ‘kleine Ria’ op
woensdag zijn er twee Ria’s die groter zijn. Op
maandag is er maar één ‘grote Ria’ die trouwens ook
niet zo groot is…
Yvonne Kluts
BGW / Vocaal
Als dubbeldanser een actief en betrokken lid. Ze
danste al op maandag, toen kwam ze er ook op
woensdag bij. Yvonne heeft duidelijke voorkeuren!
Vooral Israëlisch doet ze graag. Adama Ve Shamayim
op maandag en liefst ook nog een keer op woensdag.
Al is de enige, ze danst toch door!
Elly van der Velde
VG
Elly danst graag en is als het even kan altijd aanwezig.
In en na de coronatijd lukte het door omstandigheden
een aantal weken niet om naar de Veste te komen, als
mantelzorger vond ze het risico te groot. Fijn dat ze er
nu wel ‘live’ bij is. Elly deed, als trouw lid, wel elke
week mee via ZOOM èn ze danste ook echt mee.
Natuurlijk kennen we Elly allemaal van de Kwibus.
Schrijven, regelen en samen met Wendy en Nel altijd
bezig een mooi verenigingsblad samen te stellen. Zo
zorgt zij voor rustige pauzes, want er wordt meteen
gelezen!
Altijd is er een verslag van workshops en allerlei
andere evenementen. Dan komt de onvermijdelijke
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vraag: “Wil je een stukje schrijven over…..” En ze
maakt er ook een foto van, of regelt dat iemand anders
dat doet.
Natuurlijk ook trots op haar kinderen, die allebei als

Terugblik
Cultuur bij je buur
(en voor Ineke cultuur met je oude buur…!)
Wat kunnen we terugkijken op een verrassend leuke middag! Op 23 april was de Veste open voor publiek in het
kader van “Cultuur bij je buur” en trad Phoenix Vocaal 2x op, afgewisseld door singer-songwriter Martin van de
Vrugt en afgesloten door Mascha met een dansinstuif. Hoewel de PR ietwat summier is geweest was er bij het
eerste optreden om 13.00 uur al een beetje publiek en was het om 14.30 echt gezellig druk. Een enkele toevallige
voorbijganger zat daartussen en verder leden, oud-leden, echtgenoten, vrienden en bekenden. We hebben als
Vocaal echt lekker ontspannen kunnen zingen. Het programma was een mix van oude vertrouwde liederen en inen na coronatijd nieuw aangeleerde liederen. Zelfs La Rosa enfloresce hebben we, hoewel als ‘nog in progress’
aangekondigd, goed gedaan met elkaar! Al met al een fijne ervaring om na zo lange tijd weer met elkaar op te
treden. Dat smaakt naar meer! Het publiek kon de diversiteit aan liederen ook waarderen. Het grootste compliment
kwam misschien wel van de 3-jarige dochter van dansdocente Joanne: Zij wilde heel graag met ons meezingen ...
Cultuur met je oude buur…
De singer-songwriter (een professional) heeft ons steeds kunnen boeien met zijn mooie liederen (songs zeg je dan
natuurlijk...). En bijzonder was de ontdekking van de twee buurkinderen.... Martin van de Vrugt en Ineke Lageweg
kwamen elkaar na -tig jaar in de Veste weer tegen. Ineke heeft als tiener jarenlang op Martin gepast.
Van Ineke: Die tig- jaren waren er 51!!!
(ik heb als 14 jarige aan zijn wieg gestaan en heb
veel opgepast) Het was heel bijzonder!! We gaan elkaar binnenkort weer ontmoeten om verder bij te praten...”
Het aandeel van Phoenix deze middag werd afgesloten door een gezellige dansinstuif met Mascha.
Met heerlijk aanstekelijke muziek dansten we de ene na de andere dans. Fijn zo in een kring met elkaar, leden, oudleden, dans- en vocaalleden. Wat ons betreft volgend jaar weer. Met dank aan Gigant voor de gigantische
Apeldoorn-brede organisatie!
Inger
En dan was er cultuur bij je buur, wat mij betreft het
pogen waard om onszelf wat meer onder de aandacht te
brengen. Dus leek ‘t me leuk om een open les te geven
zodat men kon snuffelen aan werelddansen. Helaas was er
niemand van buitenaf, wel stonden er 2 mensen te kijken.
Maar dat mocht de pret niet drukken want... de
koormeisjes waren trouw en er waren nog enkele dansers
van de woensdag en de donderdag gekomen; zo stonden
we toch noch met denk ik ongeveer 23 man te dansen! En
‘t was gezellig! Dus niks gewonnen, maar zeker niet
verloren. Een leuke ervaring was het zeker!
Mascha
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Terugblik
AVO-workshop Israëlische dans o.l.v. Schmulik Gov-Ari
Zondagmiddag 29 mei komen meer dan 30 dansers uit verschillende verenigingen naar de Veste voor een workshop
Israëlisch, onder leiding van Schmulik Gov-Ari. Tijdens zijn verblijf van ruim een week in Nederland geeft
Schmulik, begeleid door Angela Reutlinger, op meerdere locaties les.
‘There are no old dances; we call them Golden dances.’
Schmulik ‘s eerste ervaring met het geven van workshops was in Nederland - in de jaren ’80. Hij vertelt dat er hier
relatief meer volksdansdocenten zijn dan in andere Europese landen. Hij vindt het leuk om te zien hoe serieus men
bezig is op goed niveau, waardeert de vele vragen over choreografische details, maar wil vooral dat men geniet van
het dansen - van ieder pasje. Het maken van een dans begint met een verhaal.
Zman = tijd
In de eerste dans, is hij bezig met de tijd. De dans heeft snelle en
langzamere pasjes; een arm beweging symboliseert de wijzers van de klok.
Kurdion = de kleine Koerd
Een ‘debka’-achtige Koerdische dans uit zijn geboorteplaats in
Noordoost-Israël, een dorp van verschillende etnische groepen,
een van de weinige plaatsen waar mannen en vrouwen samen dansen.
Om de drempel voor nieuwe dansers te verlagen, maakt hij ook eenvoudige
choreografieën:
Kefel = dubbel/meervoud
Je kijkt in de spiegel - iedereen heeft verschillende facetten; de dans symboliseert tegenstellingen in het leven.
Ya mesafer = de reiziger, een Jemenitische stijl, te dansen in korte rijen
Na de pauze - andere tempo! Na herhaling van de reeds geleerde dansen:
Sahara bar = wilde/ruige Sahara – pittig: springen, draaien, aparte armposities.
Bifrot nevel ve ugar = als de muziek van een harp en een piano
Deze dans is geschreven als herinnering aan twee mensen die er niet meer zijn; een sierlijke dans waarin de harp en
piano worden ‘bespeeld’, een mooie afsluiting van een fantastische middag met prachtige muziek, uitdagende
choreografieën en een bevlogen docent.
Dank aan de organisatie en het barpersoneel.
Brenda Vollers

Oplossing Lente-woordzoeker
Veel mensen hebben de woordzoeker uit de vorige
puzzel weten op te lossen. Een enkele keer dacht
iemand dat er een woordje miste en voegde ‘is’ toe.
Het vakje met de komma
was over het hoofd gezien.
Na loting onder de goede
inzenders ging de prijs
(een lentemandje)
naar Karin Hekker
van de Maandagavondgroep.
Gefeliciteerd, Karin!

Oplossing:

DE LENTE, HET MOOISTE BRUGGETJE NAAR DE ZOMER
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Vakantiewens

De Kwibusredactie
wenst jullie een
heel fijne zomer!
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SLUITINGSDATUM KOPIJ HERFSTKWIBUS: 1 OKTOBER 2022

