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Woord vooraf

Bijna
tien jaar 
voorzitter
Door: Hans Gerritsen, voorzitter

De eerste keer dat ik kennis maakte met het Dordrechts Philharmonisch Orkest was 

op 6-jarige leeftijd. De Phil marcheerde vol trots op straat en speelde marsmuziek. 

Welke marsmuziek er werd gespeeld, dat weet ik niet meer. Misschien wel de 

En Avant mars? Wat mij wel duidelijk was, was dat ik lid moest worden van deze 

vereniging en dat ik ook heel graag met zo’n geweldig orkest mee wilde spelen.

Op 10-jarige leeftijd ben ik lid geworden, samen met mijn twee neven Marcel en Ron 

van Dijk. Na 53 jaar heb ik nog geen dag spijt gehad van deze beslissing. Zo heb ik 

ook geen dag spijt gehad van het voorzitterschap van De Phil, bijna 10 jaar geleden. 

Bij de eerstvolgende ALV komt er echter een einde aan een prachtige periode waar 

ik met heel veel plezier op terugkijk. De Phil is al een belangrijk deel van ons leven, 

en zal dat zeker de komende jaren ook zo blijven. Ik ben al een tijd niet meer actief 

als muzikant, maar je weet nooit of de trompet weer wordt opgepoetst om bij Phil 

Good te gaan spelen.

Het Dordrechts Philharmonisch Orkest, de trotse eigenaar van een prachtig 

muziekcentrum. In 2001 is dit met veel energie gebouwd door de leden. Een prachtig 

gebouw dat ook weer door leden zeer goed wordt onderhouden. Een gebouw dat 

ook in de toekomst de thuisbasis zal zijn voor alle orkesten en ensembles van onze 
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vereniging, maar ook voor andere verenigingen in de regio. Het toenmalige bestuur 

heeft heel veel vergaderd of het wel een juiste beslissing zou zijn om deze stap te 

zetten. Nu, bijna 20 jaar geleden, kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat deze 

keuze is gemaakt.

In de moeilijke beginjaren was het eigenlijk een gebouw met een muziekvereniging, 

maar door een heel stringent financieel beleid van de afgelopen jaren hebben we nu 

weer een muziekvereniging met een prachtig gebouw. We zíjn tenslotte een prachtige 

muziekvereniging. Met de voordracht van Sjarlot Kooi als nieuwe voorzitter is het 

bestuur ervan overtuigd dat, met het BeneVia Muziekcentrum als thuisbasis, wij een 

zeer succesvolle, maar vooral muzikale toekomst tegemoet gaan.

- 4 -

http://btastam.nl


- 5 -

De Phileriaan is het verenigingsblad van de Vereniging Dordrechts 

Philharmonisch Orkest.

Publicaties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

© 2020 Alle rechten voorbehouden aan de Vereniging Dordrechts 

Philharmonisch Orkest

Woord Vooraf     3

Wie Wat Waar     6

Achter De Schermen    8

Vacature     10

Mutaties     12 

Ben van der Klei 60 jaar    13 

Philmijmeringen van Huib: al 63 jaar lid  16

Loopbaan van een Jeugdlid: Frank  20

Phil Kidzz en de blokfluiters   22

Een bijzonder Oudejaarsconcert   24

Kriebels en een Warme Deken   26

Oudejaarsconcert XS    29

Phil’s Tuiny Forest    31

Dierbare herinnering kerstconcert ASz  33

Inhoud

Noot redactie: sommige artikelen zijn geschreven voor de “harde 
lockdown” van 15 december, en zijn derhalve niet op alle punten actueel.



Contact – met Vereniging het Dordrechts Philharmonisch Orkest

Benevia Muziekcentrum Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht   078 613 22 60

Voorzitter – algemene zaken, sponsoring en PR

Hans Gerritsen  voorzitter@dpho.nl    078 612 06 06

Secretaris – secretariaat, verslaglegging, ledenadministratie en Phileriaan

Peter van Gool  secretaris@dpho.nl    06 53 40 60 52

Penningmeester – financiën en boekhouding

Ger Nas   penningmeester@dpho.nl   06 34 32 65 73

Lasthebber financiën – contributies en lesgelden

Steven Kransse  contributie@dpho.nl    078 642 74 29

Accommodatie – gebouwbeheer, verhuur en horeca

Ron van Dijk  accommodatie@dpho.nl   078 616 01 05

Muziek – orkesten, instrumenten, programmering en websites

Nico de Kievit  muziek@dpho.nl    06 24 25 33 33

Jeugd – jeugd en jeugdopleidingen 

Lisa Korevaar  opleidingen@dpho.nl     

Orkesten

Orkest repeteert wekelijks:  Repeteert       Dirigent  

Dordrechts Philharmonisch Orkest  ORK donderdag 20:00-22:15 - Jan Gerrit Adema   

Phil Young                                           PYG donderdag 18:30-19:45 - Lisette Harms   

Phil Kidzz          PKZ donderdag 17:45-18:15 - Lisette Harms   

Phil Good          PGD dinsdag 19:45-21:45 - Jos den Boer   

Phil Spaß!         PSS maandag  20:00-22:15 - Ronald Limpens   

    zondag  19:30-21:45 

Orkest repeteert elke twee weken:

Phil’s Bigband        PBB maandag  20:00-22:15  - David Romanello 
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Contributie en Vriendenbijdrage

Leden t/m 15 jaar:  € 15,00 per maand / € 45,00 per kwartaal / € 180,00 per jaar

Leden van 16 jaar en ouder: € 22,50 per maand / € 67,50 per kwartaal / € 270,00 per jaar

Vrienden van de Phil:  € 25,00 per jaar (minimaal)

Te betalen, bij voorkeur d.m.v. automatische overschrijving of incasso, op rekening NL12  INGB  0001  7201  96 

t.n.v. `Dordrechts Philharmonisch Orkest`. Betalingen over grotere periodes ineens (per kwartaal of per jaar i.p.v. 

maand) zijn voordeliger voor de vereniging. De contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling aan het begin van 

de periode, minimaal 1 gehele maand, die u betaalt, dan wel die vervalt of verschuldigd is.

Contributie incasso’s worden maandelijks of per kwartaal in oktober, januari, april en juli, halfjaarlijks in oktober 

en april of jaarlijks in oktober, rond de 1ste dag uitgevoerd. Startende incasso’s worden uitgevoerd rond de eerst 

mogelijke 1e van de maand na machtiging afgifte, waarbij wordt ingevoegd op bovenstaand schema. Contribu-

tiebedragen volgens de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, zoals die worden weergegeven elders in 

deze rubriek.

Vriendenincasso’s worden uitgevoerd rond 1 maart. Incasso’s die storneren of niet rond 1 maart kunnen worden 

uitgevoerd, waaronder deelincasso’s voor Vriendenbijdragen die (deels) handmatig voldaan (kunnen) worden, zul-

len worden geïncasseerd rond 1 september. Bedrag zoals in de machtiging is opgenomen. Uw eventuele eigen 

betalingen zullen worden beschouwd als aanvullend op het toegezegde bedrag.

Overige incasso’s worden uitgevoerd volgens in de machtiging afgesproken rooster en bedragen, rond de 1e van 

de maand. Een stornerende (niet-Vrienden-)incasso wordt rond de eerst volgend mogelijke 1e van de maand weer 

uitgevoerd. Bij vragen neemt u contact op met de Lasthebber financiën. Van elke machtiging zullen wij u op de 

hoogste stellen van de kenmerken en u een kopie verstrekken. U kunt ook altijd zelf een kopie van uw machtiging 

bij ons opvragen.

Mutatie ledengegevens en opzeggingen

Alle mutaties, zoals opzegging, wijziging orkest of wijziging in de persoons- of contactgegevens, dienen schrifte-

lijk, gericht aan de secretaris, kenbaar te worden gemaakt.

De statutair bepaalde opzegtermijn is twee maanden.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van muzieklessen bij ToBe.

Deadline Phileriaan

De deadline voor de volgende Phileriaan loopt af op donderdag 11 februari 2021.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks zaterdag 27 februari 2021.

Redactie

Malou Moor, Marieke Mulder, Carola van Iersel 

Vormgeving: Malou Moor Design Studio - www.maloumoordesignstudio.com 

Contact: phileriaan@dpho.nl; Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht t.n.v. Redactie Phileriaan
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Stil bij De Phil?
Alles verloopt bij De Phil totaal anders dan vorig jaar, en anders dan heel veel 

voorgaande jaren. Dat kan trouwens iedereen ook zeggen over de thuissituatie of de 

omstandigheden op het werk of op school. Maar ligt alles stil bij De Phil? Concerten 

zijn sinds februari op één na allemaal gecanceld. Uitblaasrepetitie met BBQ, 

Ukkepuk, Paasbingo en Phil’s Playground: allemaal afgelast. Geen bar, geen nazit 

na repetities, en geen concerten. Een aantal leden voelt zich onvoldoende veilig in 

het BeneVia Muziekcentrum en mist al langere tijd onze verenigingsactiviteiten. Ook 

de jaarlijkse afsluiter, het Oudejaarsconcert, gaat niet door. 

Bedrijvigheid in het BMC
Er gaat eigenlijk heel veel wèl door. Repeteren lukt nog steeds, al mogen de 

grote orkesten met niet meer dan 30 personen samenkomen. Onderhouds- en 

schoonmaakactiviteiten gaan door, evenals activiteiten van de muziekcommissie. 

Een nieuw (Groene Vingers) Team heeft het leven gezien en heeft van het terrein 

achter het BMC een tuin gemaakt. Ze is ook bezig in overleg met het Wellant 

College te zorgen voor permanent onderhoud daarvan. Verhuringen zijn enorm 

teruggelopen, maar onze vaste huurders, de gitaardocent, de  Orchestvereeniging 

en het kerkgenootschap House of Light blijven “gewoon” gebruik maken van het 

BeneVia Muziekcentrum.

Phil-‘bijeenkomsten’
Allerlei mensen zijn hard bezig met de activiteiten die nog in coronatijd zullen 

worden ontwikkeld. Ze zijn ook bezig met alles wat we gaan doen als er geen 

Achter de Schermen
Door: Peter van Gool, secretaris
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coronahindernissen meer zijn, en wij bij concerten weer publiek mogen begroeten. 

Voor het Oudejaarsconcert worden alternatieven ontwikkeld. De nieuwjaarsreceptie 

zal er heel anders uitzien en ik kan beloven dat de voorzitter aan het woord komt. 

Ook aan onze jubilarissen zal zeker nog aandacht worden besteed. 

Op volle kracht vooruit
Wekelijks worden bestuurlijk lopende zaken besproken in een bijeenkomst van het 

Dagelijks Bestuur. Voorzitter, penningmeester en secretaris worden vaak aangevuld 

met onze “protocoltsaar” Peter Wolf en met Sjarlot Kooi. Telefonisch contact met 

andere bestuursleden is daarbij routine. Overheidsregels worden op de voet gevolgd. 

Financiën bewaakt. Subsidies aangevraagd. Er moeten veel zaken geregeld worden 

die vóór de pandemie niet speelden in onze vereniging.

We hebben het nu al over de volgende ALV begin maart 2021. Het bestuur zoekt naar 

een kandidaat die de bestuurspost van Nico de Kievit (muziek) zal gaan invullen, en 

een kandidaat penningmeester. Jaarstukken en begroting zijn trouwens al vergaand 

beschikbaar. Het bestuur gaat als nieuwe voorzitter Sjarlot Kooi voordragen 

en adviseren. Zij is sinds kort lid, maar al heel lang betrokken bij De Phil. Sinds 

september draait zij mee met bestuursactiviteiten en werkt zich onder meer in door 

met Lisa te werken aan een beleidsplan voor onze jeugd. Dat is niet een kwestie 

van even de bestaande stukken actualiseren. Overleg met veel betrokkenen, invullen 

van heel wat vacatures, overleg met ToBe en herziening van inspanningen bij de 

instroom van jeugdleden. Contacten met ouders en publiciteit. En dat allemaal is 

alleen nog maar datgene wat er nu tot mij is doorgedrongen. 

Wij hebben met z’n allen even op volle stoom gewerkt aan het Museumtuinconcert. 

Het resultaat was geweldig. Het toont aan hoeveel wij te verwachten hebben “als 

het weer kan”. En wat gaat er ook als vanouds door? De Phileriaan! Complimenten 

aan de redactie.
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Vacature

Vind jij het leuk om de jongste kinderen van onze vereniging en hun ouders te 

begeleiden? Zie jij het als een uitdaging ze enthousiast te maken voor onze 

club en voor een instrument? Dan zijn we op zoek naar jou! Vanaf 1 januari is 

er een vacature voor een: 

Blokfluitcoördinator

Wat ga je doen?

• Onderhouden van contact met de blokfluitdocenten 

• Onderhouden van contact met de ouders van de blokfluitleerlingen, over 

lestijden, doorstroom naar een instrument en het maken van de keuze 

voor een instrument

• Organiseren van een beperkt aantal kleine presentatiemomenten. Dit 

organiseer je samen met de coördinator van Phil Kidzz en Phil Young

• Blokfluitleerlingen helpen bij het maken van een keuze voor een instrument

De meeste van deze taken kun je indelen zoals jou uitkomt. 

Ook voor Phil Kidzz en Phil Young zijn we hard op zoek naar mensen. We hebben 

verschillende grote en kleine taken. Wil jij onze jonge talenten begeleiden? 

Neem dan contact op met opleidingen@dpho.nl voor meer informatie.
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Voor alle rust in een hectische periode

inspiratie voor uw uitvaart

Els de Zanger 
Uitvaartbegeleidingg

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42
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Nieuwe leden   Lina Wilmink, PSZ, blokfluit, per 1-10-2020

   Yvonne de Wagenaar, PSZ, blokfluit, per 1-10-2020

   Twan Maintz, ORK, es-klarinet, per 1-11-2020

   Sjarlot Kooi, rustend lid, per 1-1-2021

Vertrekkende vrienden Mevr. Zoetemeijer, per 31-12-2020

   Mevr. H. de Kievit, per 22-4-2020 (overleden)

   Ledental per 6/12:  185  (1/1/19: 196) 

   Vriendental per 6/12: 137  (1/1/19: 142)

   Rustende leden per 6/12: 28  (1/1/19: 18)

Mutaties
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Ben van der Klei
60 jaar
Door: Marijke van der Klei

Op 26 november werd Ben van der Klei 60 jaar. Helaas geen feest, en ook de 

midweek weg met de kids ging niet door. Maar om 8 uur ‘s ochtends werd hij 

verrast door onze Phil-vrienden Marcel van Dijk en Hans Gerritsen. Zij hadden 

met hun partners Marrie 

en Nellie gezorgd voor een 

overheerlijk ontbijt. Ben 

schrok zich rot, want hij lag 

nog in een diepe slaap. Aan 

alles was gedacht: slingers, 

ballonnen en heerlijke 

croissants, krentenwegge, 

eitjes, etc. Het was een 

geweldige surprise. 
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Malou Moor Design Studio
Website ontwikkeling & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com

http://rvlot.nl
https://www.maloumoordesignstudio.com
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Philmijmeringen van 
Huib: al 63 jaar lid
Door: Huib Bervoets

Ik ben als 7-jarig jongetje gestart in het B-orkest van Philicordia. Ik had les bij Jan 

Zilverschoon. Hij was klarinettist bij De Phil. Om bij hem les te mogen nemen 

moest je lid worden van De Phil. Ik werd in 1957 lid van De Phil. Al snel ging mijn 

belangstelling uit naar een ander instrument: de trompet. Maar de heer Koster, toen 

dirigent van De Phil, vond mijn gebit niet geschikt. Volgens hem paste trombone 

beter bij mij. Zodoende ging ik trombone spelen. Ik ben in alle afdelingen van de 

vereniging actief geweest, behalve in het majorette peloton. Dat werd in eerste 

instantie door Leen Walgers en mijzelf opgericht.

Verenigingsactiviteiten
Doordat de heer Koster zo’n sterke vriendschappelijke band had met de leden van 

het orkest, hadden mensen een sterke band met de vereniging. Voor mij leidde dat 

ertoe dat ik, naast musiceren, ook aan alle andere verenigingsactiviteiten deelnam. 

Ik zat in de jeugdcommissie en was toegevoegd jeugdlid aan “het grote bestuur”. 

Later was ik gedurende vele jaren secretaris. Ook in veel feestcommissies heb ik 

mogen helpen. Wat voor mij misschien wel het meest tot de verbeelding spreekt, is 

dat het samen musiceren, feesten en niet te vergeten aandacht voor elkaar hebben 

op minder plezierige momenten, leidt tot intense vriendschappen. Deze vriendschap 

komt tot uitdrukking in het Phil-lied. Bij vele van de huidige leden is dit lied onbekend. 

Daarom heb ik tekst en muziek bijgevoegd. 
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H
uib toen en nu

Phil-lied
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Hoogtepunt
Wanneer u mij vraagt om een hoogtepunt te noemen, dan is dit wel het 70-jarig 

jubileumfeest in 1995. Een volledig jaar heeft de jubileumcommissie zich bezig 

gehouden met de organisatie. Er werd een draaiboek gemaakt van vele pagina’s en 

dit werd tot op 5 minuten nauwkeurig uitgevoerd. 

Tot 2002 heb ik alle jeugdweekenden meegemaakt, eerst als klein ventje en later als 

mede-organisator.

Verbouwingen
Vele uren heb ik besteed aan het onderhoud en het verbouwen van het Philgebouw 

aan de Grotekerksbuurt. Wat mij hierbij te binnen schiet, is de aanleg van de cv-

installatie. De grote gasleiding in de fietsenstalling werd “vakkundig” verwijderd. Net 

voordat de slijptol er doorheen ging, werd er gemeld dat deze nog onder druk stond. 

Gelukkig is alles goed afgelopen. 

Aan de nieuwbouw in het BeneVia Muziekcentrum aan de Spirea heb ik samen met 

mijn hond Arniek, en samen met vele andere leden, veel werk kunnen verzetten. Nog 

dagelijks ervaren we wat dit heeft betekend voor onze vereniging. 

Er zijn nog wel duizenden momenten die het vermelden waard zijn: misschien een 

volgende keer.

Huib aan het werk in het 

BeneVia Muziekcentrum, 2015.
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SDK kinderopvang
Dagopvang, Peuterspeelzaal & BSO!

Bij SDK kinderopvang bieden wij kinderen een rijke, veilige en liefdevolle 

omgeving, waarin zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.  

Het plezier van kinderen staat voor ons op nummer één.
 

Bij de dagopvang en peuterspeelzaal werken we met het  
educatieve programma Uk en Puk en voor de oudere kinderen  
hebben we ons eigen ontwikkelde programma BSO in Bloei. 

   Nieuwsgierig? Kom langs! 
   Bel voor een vrijblijvende rondleiding: 078 622 61 99

   
   Noorderkroonstraat 164, Dordrecht
   www.sdk-kinderopvang.nl 
   kantoor@sdk-kinderopvang.nl

https://sdk-kinderopvang.nl


Loopbaan 
van een 
jeugdlid: 
Frank
Door: Frank Versteeg

Hoi, ik ben Frank en ik speel altsaxofoon. Mijn familie is best wel muzikaal. Mijn 

oom speelt piano en mijn moeder zingt in een koor.

Blokfluitles
Ik ben begonnen met muziek toen ik in groep 3 zat. Ik heb toen vijf lessen blokfluit 

geprobeerd. Ik vond het leuk, dus toen ben ik verder gegaan. Ik heb ongeveer één 

jaar blokfluit gespeeld.

Instrumentkeuze
We gingen een keer kijken bij Phil Kidzz. Toen mochten we spelen op de verschillende 

instrumenten. Ik heb toen dwarsfluit geprobeerd maar kon er niets van. Ik vond 

het slagwerk leuk. We zijn daar toen wezen kijken. Ik vond het zo leuk dat ik mijn 

keuze bijna had gemaakt. Maar ik wilde nog een instrument proberen, en dat was de 

altsaxofoon. Toen sloeg de vonk over: ik wilde saxofoon gaan spelen!
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Evi en Frank ronden hun blokfluitlessen af in 

november 2016. Foto: Lisette Holster.



Phil Kidzz en A-examen
Toen ging ik bij ToBe spelen. Toen ik zover was, mocht ik in Phil Kidzz spelen. We 

waren toen met drie saxofoons. Ongeveer een jaar later had ik plannen om mijn 

HaFaBra A-examen te halen. Ik schreef me in voor de theorielessen. Ik had samen 

met Ruben, Evi en Demi les. Ik heb mijn theorie-examen gehaald met een 7 als 

cijfer. Daar was ik heel trots op. Na een tijdje gingen we op de les voorbereiden 

voor het praktijkexamen. Ik was best wel zenuwachtig voor mijn examen. Mijn 

saxofoonleraar was erbij en er was ook een voorzitter die mijn cijfer gaf. Ik ging nog 

effe warm blazen en daarna werd ik  geroepen om te gaan spelen. Een kwartier later 

was ik klaar. Toen moest ik wachten tot ik weer werd geroepen. Ik kreeg de uitslag 

en het was een 7,5. Dus ik was geslaagd voor mijn A-examen.

Phil Young
Toen ik mijn A-diploma had, werd ik gevraagd voor Phil Young. Dat vond ik erg leuk! 

Ik mag nu tot 19:00 uur blijven, maar ik werk er hard aan om de hele repetitie te 

mogen blijven. Lisette is een goede en leuke dirigente, en ik hoop dat ze nog lang de 

dirigente blijft van Phil Kidzz en Phil Young.
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bij Phil Kidzz, 

op klarinet en saxofoon. 

Foto’s: Marja Besjes.



Phil Kidzz en 
de blokfluiters
Door: Evi Broere

Yes! We mogen weer spelen met Phil Kidzz. We zijn met elkaar bezig met nieuwe 

stukken. Dat gaat al steeds beter.

Laatst kwamen de blokfluiters kijken en luisteren naar onze repetitie. Dat was op 

12 november. Zij mogen een keuze gaan maken tussen alle mooie instrumenten. 

We speelden onder andere Halleluya en La Donna Mobile. Die laatste noemen we 

het pizzalied! Klik op de namen van de liedjes om de filmpjes te openen. Een tijdje 

geleden mocht ik ook kiezen en dat was best wel moeilijk. Uiteindelijk heb ik geko-

zen voor klarinet, en ik ben nog steeds heel blij dat ik het instrument gekozen heb! 

Laatst vroeg iemand aan me waarom ik dit instrument gekozen heb. Ik antwoordde: 

‘’Omdat je met de klarinet veel verschillende muziekstijlen kan spelen. En ik vond 

mijn blokfluitjuf Lisette zo 

mooi klarinet spelen. Dat 

wilde ik ook graag leren.’’

Ik hoop dat de blokfluiters 

net zo blij zullen zijn met 

hun keuze als ik. Want alle 

instrumenten zijn natuur-

lijk heel erg mooi! Veel 

succes met kiezen, en dan 

zie ik jullie hopelijk snel bij 

De Phil!
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Tel: +31 (0)88 234 45 00
info@thna.nl

WWW.THNA.NL

Ten Holter Noordam advocaten is een multiservicekantoor in 
Rotterdam. Samen werken wij aan één doel: ondernemingen, 
overheidsinstellingen en non-profitorganisaties snel en efficiënt 
helpen met praktische oplossingen bij juridische problemen en een 
duidelijk advies over het voorkomen daarvan.
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Een bijzonder 
Oudejaarsconcert
Door: Carola van Iersel

Elk jaar is het traditionele Oudejaarsconcert weer een feest. Het is, en blijft, een 

heerlijk concert en een heerlijke middag. Alle geledingen van de vereniging zijn ver-

tegenwoordigd en het is een weerzien van vele mensen. 

Nu het Oudejaarsconcert dit jaar niet op de vertrouwde manier doorgaat, moest ik 

denken aan al die Oudejaarsconcerten die ik heb mogen meemaken. En dan zijn er 

toch een paar concerten die je bijblijven. Muzikaal bijblijven, maar ook op een andere 

manier. Zo weet ik nog dat we een keer later moesten beginnen, omdat de zaal nog 

maar halfvol zat. De helft van het publiek had het niet gered, omdat het buiten zo glad 

was! Ik moest ook denken aan die keer dat we niet in schouwburg Kunstmin zaten, 

maar in het circus! Voor die locatie was in 2005 gekozen vanwege het 80-jarig jubi-

leum. Ik vond 

er nog kran-

tenartikelen 

van. Het leek 

me leuk om 

ze met u/jul-

lie te delen. 
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Kriebels en een Warme Deken

“This is me”
Door: Hans Verbeek

Wandelkriebels: warme deken met 
wandelschoenen gezocht
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van Lowa Renegade 

stappers. Mijn oude Decathlonners waren echt ver-

sleten en aan vervanging toe. Ik kan nu dus weer veel 

“nieuwe” kilometers gaan maken en daar krijg ik dan 

de (positieve) kriebels van. Wandelen is zo lekker! Het 

is rustig, ontspannen, vermoeiend, gezellig en vul zelf 

maar verder in. Ron en Esther kwam ik ook al eens wan-

delend tegen, en een deel van de saxgroep stapt ook. 

Samen met anderen wandelen is fijn. Met mijn wandelmaat liep ik elke week 10, 15 

of 20 kilometer en zelfs een keer 30 kilometer. Maar mijn wandelmaat overwintert in 

Curaçao. Dus ik zoek iemand anders. Ben jij die warme deken die ook graag wandelt 

en met mij wekelijks aan de wandel wil? Laat het even weten, dan spreken we een 

keer af. Coronaproef uiteraard. 

Coronakriebels
Er wordt en is veel geschreven over corona. De duizenden amateurwetenschappers 

– u kent er vast wel één – hebben allemaal een ander inzicht. Wel of geen mond-

kapje, wel of niet vaccineren, wel of niet besmet raken, wel of niet 1,5 meter afstand 

houden en ga zo maar door. Ook daar krijg ik de kriebels van: negatieve kriebels. 

Hoe moeilijk is het, om te beseffen dat we elkaar moeten helpen en ervoor moeten 
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zorgen dat we elkaar niet besmetten? Als daar regels voor zijn moeten we die ge-

woon volgen. Gewoon? Jazeker. U stopt toch ook voor de gesloten spoorbomen of 

een rood verkeerslicht? Met elkaar, voor elkaar. Samen sterk. Eén voor allen en allen 

voor één. Gelukkig zie ik bij mijn Phil alleen maar positieve mensen, en dat voelt voor 

mij als een warme deken.

Band of Brothers: een warme deken
Ik maak muziek bij Phil Good, maak wandelingen in de natuur of door de stad en doe 

vrijwilligerswerk bij Syndion, het Albert Schweitzer ziekenhuis en Leon Reizen. Het 

zijn allemaal hobby’s waar ik plezier aan beleef. Tegenwoordig maak ik ook dingen 

van hout, zoals munitiekistjes. Die maak ik voor de Band of Brothers. Dat is een 

re-enactment groep die zich specifiek richt is op de Tweede Wereldoorlog, en dan 

vooral D-Day. Re-enactment is het naspelen of uitbeelden van historische gebeurte-

nissen. Ik kwam ermee in aanraking tijdens de voorbe-

reiding van het, helaas uitgestelde, Bevrijdingsconcert. 

Wat een warme deken is dat, zeg. Inmiddels heb ik me 

aangemeld om als kok mee te gaan, zodra dat in 2021 

weer mogelijk is. Ik hou u op de hoogte.

Kerstdekentje
Kerst zal dit jaar heel apart worden. We gaan het zien en 

beleven, in de wetenschap dat het echt niet anders kan. De kerstversiering in onze 

tuin is in elk geval gebleven. De kerstman en sneeuwpop houden netjes 1,5 meter af-

stand, de lampjes branden, het hert staat voor de slee en de kaarslampjes branden 

in de vuurpot. En dat alles in de nieuw aangelegde tuin. Toch ook een warme deken. 

Kerst 2021 is dan wel iets om naar uit te kijken. En dat geldt ook voor het traditionele 

Oudejaarsconcert in schouwburg Kunstmin. 
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Nog meer dekentjes
Soms vindt u een warme deken in kleine din-

gen zoals bijvoorbeeld een kaartje. Daar is de 

wenskaartenactie van Elly een prachtig voor-

beeld van. De zevende editie van Phil Food, het 

jaarlijkse weduwnaarsdiner bij Els en Willem 

de Zanger, hebben we helaas moeten schrap-

pen. We hebben onze gasten geïnformeerd 

dat we hen zeker niet vergeten en het diner 

geven zodra dat corona technisch mogelijk is. 

Els, Willem, Serge, Linda, Rineke en ik hebben 

de kookkriebels en warme dekens stand-by liggen.

Phileriaan: ook zo’n warme deken
Wat hebben we toch een prachtig communicatiemiddel in onze Phil. De Phileriaan is 

niet meer weg te denken als onderdeel van onze vereniging en mijn complimenten 

gaan dan ook uit naar iedereen die zijn/haar steentje bijdraagt. Vooral complimen-

ten voor de redactie, die er steeds weer voor zorgt dat wij ons “leesvoer” ontvangen. 

En mijn persoonlijke dank voor het controleren van de komma’s en punten in mijn 

schrijfsels. 

Tot slot
Hans Gerritsen, dit jaar waren de hazen een keer niet ”het haasje”. Muziekvrien-

den, ik wens jullie allen een zeer goed, gezond, voorspoedig, muzikaal en concertrijk 

2021.
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Oudejaarsconcert XS
Door: Lisa Korevaar

Mijn eerste half jaar als bestuurslid bij het Dordrechts Philharmonisch Orkest is, met 

dank aan de corona, nog niet echt om over naar huis te schrijven. Op het concert 

in de Museumtuin na nog geen concerten, de afgelopen maanden weinig repetities 

en al helemaal geen gezellige avondjes aan de bar, geen glunderende gezichten na 

het Kinderboekenweekconcert of één van het herfstconcerten; het was niet waar ik 

graag mee begonnen was. 

Het feit dat we het jaar niet met zijn allen kunnen afsluiten, knaagde aan me. Een 

jaar afsluiten zonder feestelijkheden bij De Phil, kan natuurlijk eigenlijk niet. Daarom 

bedacht ik, samen met Nico de Kievit en Kees van der Linden, het Oudejaarsconcert 

XS. Een livestream voor en door leden, waar we toch weer even een beetje samen 

kunnen zijn én een beetje kerstsfeer kunnen proeven. Binnen no time waren er 

ensembles gevormd, werd er gebrainstormd over stukken en gingen er telefoontjes 

over en weer om zo snel mogelijk dit alles op touw te zetten. Ik was ontzettend blij 

dat we toch iets konden doen, want een vereniging heet natuurlijk niet voor niets een 

vereniging; verenigen zouden we! 

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen, kwam er een toespraak van onze minister-

president die maakte dat we de hele boel konden afblazen. Zelfs dit kleinschalige 

evenement kunnen we niet door laten gaan. Een risico wat we vooraf genomen 

hadden natuurlijk, maar evenzeer zuur. We wilden graag een stukje Phil bij u thuis 

brengen en dat kan nu niet doorgaan. Toch wilde ik u, door middel van dit stukje, even 

meenemen in ons idee. Wie weet inspireert het u om toch het verenigingsgevoel 

vast te blijven houden. Ik proost in elk geval op 27 december thuis op de bank met 

een glaasje op onze mooie club. Doet u mee? 
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Waar de coronaperiode al niet goed voor is… 

Uit onvrede met het vele niets doen, op de bank 

liggen en uit neuzen peuteren kwam een groep 

Philerianen, het “Groene Vingers Team”, op het 

idee om eens iets aan de tuin bij het Philgebouw 

te doen. Of nou ja, tuin... Zo mag het verwilderde 

stuk grond ten zuiden van ons mooie gebouw 

eigenlijk niet genoemd worden. De aanblik 

hiervan was voor velen een doorn in het oog. 

Letterlijk, want het stuk grond was overwoekerd 

met doornen, onkruid en ander gespuis. 

Dus moest de schop in de grond! Na een 

rondvraag onder de leden werd er een start 

gemaakt met de voorbereidingen en de plannen. 

En wat een animo kwam daaruit voort! Er werd 

geld gedoneerd, planten geschonken, spierkracht 

aangeboden, ideeën geopperd. We konden aan 

de slag. Helaas niet met het hele Groene Vingers 

Team vanwege de coronarestricties, maar met 

de inzet van ondergetekenden is er op twee 

zaterdagen in november een begin gemaakt. Er 

is inmiddels gesnoeid, gehakt, gezaagd, geharkt, 

geschoffeld, gewied en gepland. 

Eén van de plannen was het planten van een 

“Tuiny Forest”, een inheems bos op tuinformaat. 

Goed tegen hittestress en verdroging, goed 

voor vlinders, vogels en bodemleven. Deze is 

Phil’s 
Tuiny 
Forest
Door: Sander en 
Ben van der Klei
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inmiddels geplant (zie foto), en de tuin van De Phil is de volgende bomen en heesters 

rijker: wilde lijsterbes, zoete kers, hazelaar, boswilg, veldesdoorn, kardinaalsmuts, 

sporkehout, rode kornoelje, sleedoorn en egelantier. Door nu te planten hebben ze 

rustig de tijd om aan hun nieuwe omgeving te wennen en gaan ze hopelijk in het 

voorjaar al bloeien! 

Echter, er is ruimte voor veel meer tuin. Eén van de suggesties die we kregen, was om 

een samenwerking met het Wellant College aan te gaan. Onze tuin zou namelijk een 

mooi studieproject kunnen zijn voor toekomstige hoveniers. Contact is inmiddels 

gelegd en we gaan kijken hoe we met de studenten de tuin verder een mooi en 

toekomstbestendig ontwerp kunnen geven. 

We zijn hier voorlopig nog mee bezig, dus we zullen af en toe een update plaatsen 

over de stand van zaken. We hopen natuurlijk in het voorjaar de eerste bloemetjes 

en bijtjes te verwelkomen. 

Bedankt voor alle donaties, ideeën en hulp tot dusver. Hopelijk kunnen we in het 

voorjaar met het gehele Groene Vingers Team alsnog een werkdag in de tuin 

plannen.

Met groene 

groeten van 

ons!
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Dierbare herinnering 
kerstconcert ASz
Door: Marieke Mulder

Mijn eerste kerstconcert met het (toen zogeheten) Grootorkest in het Albert 

Schweitzer ziekenhuis (ASz) heeft indruk gemaakt. En natuurlijk kijk ik uit naar dat 

concert. De kersttijd roept bij mij extra dankbaarheid op. Dankbaarheid voor wat 

er (niet) is. Destijds werkte ik ook al in een ziekenhuis en was ik me al bewust dat 

gezondheid niet vanzelfsprekend is. Maar om in de kersttijd, of zelfs met kerst in een 

ziekenhuis opgenomen te moeten zijn, of een naaste in het ziekenhuis te hebben: 

ik moet er niet aan denken. Ondanks de inzet, betrokkenheid en warme zorg van de 

zorgverleners in het ziekenhuis. 

Dordrecht
Ik denk dat ik nog net geen jaar lid was van De Phil. In zo’n jaar is er veel nieuw. Zo had ik, 

voordat ik voorgespeeld had bij Ghislain, de toenmalige dirigent van het Grootorkest, 

niets met Dordrecht. Ik was “import”:  ik woon(de) niet in Dordrecht, ik werk(te) niet 

in Dordrecht en ik kende er ook niemand. Van het Dordrechts Philharmonisch Orkest 

had ik tot twee weken voor het voorspelen nog nooit gehoord. Kerstmarkt? Had ik 

hooguit gezien via het nieuws. Dordt in Stoom? Volledig onbekend. 

Verwaaid
Het ASz was dus beroepsmatig bekend als het ziekenhuis in Dordrecht. Nu moest ik 

erheen, terwijl ik niet meer van Dordrecht kende dan het trainstation Dordrecht-Zuid, 

het BeneVia Muziekcentrum en de weg daartussen. “Even kijken op welke locatie 

het kerstconcert wordt gegeven. Ah, hoofdlocatie.” Hoewel de eerste jaren de trein 

voor mij het vervoersmiddel was om bij het BMC te komen, meen ik me te herinneren 



dat voor dit concert de gezusters Mulder met de auto kwamen. Zelf destijds nog 

niet in het bezit van een auto zijn we of meegereden met Diana of Linda, of hadden 

we auto geleend van pap en mam. Parkeren bleek geen probleem. Maar zonder 

een verwaaid kapsel het ziekenhuis betreden, dàt was een ander verhaal. Door de 

enorme wind op het plein kwam ik in elk geval met een “coupe ravage” aan.

Eerste aanblik
Instrument in elkaar zetten, warm spelen, alles meenemen naar je stoel: dat gaat 

als vanouds. Maar de aanblik van de grote hoge grijze hal, patiënten die niet uit bed 

mogen en dus met bed in de hal staan om naar ons te luisteren, patiënten, naasten 

en verpleegkundigen die plaats kunnen nemen in de hal, al dan niet met iets van 

kerstversiering. MOOI!

Repertoire
Het kan niet anders dan dat we passende muziek hebben gespeeld om het 

kerstgevoel te laten stromen bij alle aanwezigen. Denk aan kerstliedjes, een 

kerstmedley daarvan (al dan niet van een Aziatische componist), een mooi koraal of 

een stemmige passage uit een heel ander muziekstuk. 

Abide with me
Het meest bijgebleven is mij Abide with me. In het orkest zat ik, als klarinettist, 

dichtbij het publiek. Op de voorste rij zaten twee dames van respectabele leeftijd, 

netjes gekapt en keurig gekleed. De tekst leek voor hen gesneden koek en ze zongen 

prachtig en vol overgave de tekst bij onze muziek. Ik kende, voordat we op De Phil 

deze oorspronkelijk Engelse christelijke hymne repeteerden, het muziekstuk niet. 

Dat het een christelijke hymne was leerde ik via internet, met Wikipedia als beste 

vriend. Iets later hoorde ik dat het verzoek altijd is om het kerstconcert af te sluiten 

met Abide with me. In de rechterkant van mijn blikveld zag ik de overgave waarmee 

de dames zongen. Dat maakte dat ik even was afgeleid terwijl ik speelde. De aanblik 
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van deze dames bezorgde mij kippenvel en een opkomende traan. Wat een kracht, 

hoop en bezieling. Er gaat geen kerst voorbij zonder dat ik even luister naar Abide 

with me.

Ik heb geen uitvoering met harmonieorkest gevonden, maar deze Engelse versie is 

prachtig met natuurbeelden, en hier staat de Nederlandse versie Blijf mij nabij. 
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