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Feestelijke blokfluitlessen

Woord vooraf Museumtuinconcert
Door: Hans Gerritsen, voorzitter

Na de zomervakantie zijn alle activiteiten weer vol goede moed gestart,
uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Op 18 augustus j.l.
hebben we onze 95e verjaardag gevierd met een heel bescheiden receptie in ons BeneVia Muziekcentrum.
Het leek erop dat we weer heel voorzichtig konden gaan denken aan
activiteiten op kleine schaal met een concert met een beperkt aantal
bezoekers. Phil’s Playground, een uitvoering van onze blokfluitgroep en
eind november een concert van het Dordrechts Philharmonisch Orkest
in ons Benevia Muziekcentrum. Helaas: de aangescherpte regels van
28 september hebben ons genoodzaakt om maximaal 30 muzikanten
per avond toe te laten tot de repetities. Deze mededeling is voor niemand leuk, maar gezien de toename van het aantal besmettingen heel
begrijpelijk en terecht.
Een heel grote teleurstelling, maar wat kunnen we met een goed gevoel
terugkijken op een heel geslaagd concert in de tuin van het Dordrechts
Museum op 20 september. Voor de zomervakantie hebben we de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden voor dit concert en we waren
aangenaam verrast door de zeer positieve reacties.
Andere jaren was het concert een afsluiting van het seizoen van het
Dordrechts Philharmonisch Orkest. Dit keer hebben we er heel bewust
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voor gekozen om zowel Phil Young, Phil Good en het Dordrechts Philharmonisch Orkest de mogelijkheid te geven om weer van zich te laten
horen.
Ondanks alle strikte coronaregels zijn wij erin geslaagd om een prachtig concert te geven. Door zowel de muzikanten als door het publiek
werden na afloop heel veel positieve reacties gegeven. Helaas konden
door de strikte regels de muzikanten niet genieten van de andere orkesten in de museumtuin.
Het ziet er naar uit dat we de komende periode niet of slechts heel
beperkt muzikale activiteiten kunnen organiseren. Als we dan met een
kleine groep van maximaal 30 personen repeteren, moeten we maar terugdenken aan het prachtige concert in de museumtuin en ons richten
op 2021, waarin we zeker weer veel muzikale activiteiten kunnen gaan
organiseren.
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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		

Dordrechts Philharmonisch Orkest ORK

donderdag 20:00-22:15 - Jan Gerrit Adema 06 21 82 12 63

Dirigent		

Phil Young

PYG

donderdag 18:30-19:45 - Lisette Harms

06 27 24 04 76

Phil Kidzz 			

PKZ

donderdag 17:45-18:15 - Lisette Harms

06 27 24 04 76

Phil Good 			

PGD

dinsdag

06 21 51 56 53

Phil Spaß! 		

PSS

maandag 20:00-22:15 - Ronald Limpens

19:45-21:45 - Jos den Boer

				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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Telefoon

06 18 72 55 17

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. Contributiebedragen 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, zullen 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 schriftelijk, 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 maandag 7 december 2020.
De volgende Phileriaan komt uit omstreeks maandag 21 december 2020.
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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Achter de Schermen
Door: Peter van Gool, secretaris

De organisatie van het Museumtuinconcert was dit jaar een nog grotere klus dan
de voorgaande jaren. Complimenten voor alle deelnemers aan het concert op 20
september, maar ook voor een ieder die betrokken was bij de voorbereiding en
bij de berichtgeving (o.a. via YouTube) na afloop. In dit kader moet ik drie namen
noemen van Philerianen die hier heel veel extra uren aan hebben besteed. Peter
Wolf en Nico de Kievit hebben onder steeds wijzigende overheidseisen een enorm
pakket aan extra organisatievragen opgelost. Arnolda den Boer heeft de gasten
bij het concert geadministreerd en daarover met de gasten gecommuniceerd.
Bewondering voor alle betrokkenen. Frustratie, omdat tot donderdag 17 september
onduidelijk bleef met hoeveel personen wij in de museumtuin aanwezig mochten
zijn, en hoe de opstelling van de orkesten en gasten zou moeten zijn. Die frustratie
werd vooral gevoed door het gegeven dat eerst toestemming werd gegeven voor de
aanwezigheid van alle leden van onze optredende orkesten en 250 gasten. Dat werd
op enig moment onzeker, en véél te kort voor het concert kregen wij opdracht het
totaal van de in de museumtuin aanwezigen terug te brengen naar 250.
Die frustratie borrelde onmiskenbaar opnieuw op, na de persconferentie van ons
kabinet op 28 september. Op de overheidswebsite waar de laatste coronaregels
worden gepubliceerd stonden teksten die moeilijk anders konden worden begrepen
dan dat wij zonder bar met onze complete orkesten zouden mogen blijven repeteren.
Wij hebben de verandering in ons protocol voorgelegd aan onze contactpersoon bij de
Gemeente Dordrecht. Deze bevestigde onder een heel klein voorbehoud de juistheid
van onze veronderstelling. Enkele uren later werd ons gemeld dat de burgemeester
niet toestaat dat meer dan 30 personen gelijktijdig in het BMC repeteren. Gezien de
toegenomen besmettingen is daar nu wel weer begrip voor op te brengen. Dat geldt
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niet voor de onduidelijkheid waarmee wij steeds hadden te leven.
Achter de schermen speelt dan het nodige. Leden moeten worden geïnformeerd.
Bewondering voor Annette van der Reest die binnen no time de consequenties voor
Phil Good in schrift en schema’s uitwerkte en onder de leden van Phil Good heeft
verspreid. Met de huurders moest worden overlegd. Vooral omdat één van hen
een kerkgenootschap is, kwamen er moeilijke vragen voorbij. Peter Wolf heeft ons
coronaprotocol aangepast en zelfs een nieuw protocol voor het kerkgenootschap
samengesteld. Er zijn meerdere overlegcontacten met de gemeente geweest. Ook
hebben wij aan de veiligheidsregio (tot nu toe vergeefs) gevraagd om ontheven te
worden van het gebod om met maximaal 30 personen te repeteren. Bewondering
voor Peter Wolf en Ger Nas die hier veel tijd in hebben gestoken.
Wat zit er nog allemaal aan te komen? Moeten wij alle inspanningen om ons
Ouderjaarsconcert te ‘streamen’ gaan herzien? Kunnen Phil’s Playground en het
najaarsconcert doorgaan? Wekelijks komt het bestuur in klein comité, aangevuld
met Peter Wolf, bijeen om te reageren op alle ontwikkelingen.
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Overpeinzingen tijdens corona
Door: Elly Groenendijk

Ik hoorde laatst ‘het lijkt wel oorlog, maar dan zonder kogels’. Ik ben het er helemaal
mee eens. We repeteren in ieder geval nog, dat is dan nog een gegeven. Weliswaar
gesplitst, maar toch komen we bij elkaar, maken we muziek en hebben we plezier.
Zelf geef ik de voorkeur aan de eerste shift. Voor de tweede shift moet ik mij echt
helemaal opladen. Dan zit ik namelijk thuis heerlijk in mijn luie stoel, uit te buiken na
het eten, en dan om 20:15 uur hup in de auto om om 20:45 uur alles uit te pakken en
om 21:00 uur beginnen te spelen, ik kan er niet in komen en ben niet gemotiveerd.
Dan nog even over de wenskaartenactie. Tot en met september hebben we de jarigen verwend met een app, e-mail of zelf geschreven kaartje (sorry aan degenen die
ik toch nog vergeten was). En toen werd ik verrast met bedankkaartjes! Op iedere
kaart stond een lief geschreven persoonlijk bedankje waar ik best emotioneel van
werd. Toen voelde ik hoe het geweest moet zijn voor de jarigen die in stilte hun
verjaardag moesten vieren, hoe fijn het is dat er aan je gedacht wordt, echt hartverwarmend. Ik werd zelfs nog verrast met een bezoek van twee muziekvrienden op
de eerste dinsdagavond zonder repetitie met een heerlijke fles wijn. Proost, ik neem
nu geen Leffe Blond maar een heerlijk glaasje van deze witte wijn die liefdevol en
onverwacht bezorgd werd.
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Els de Zanger
Uitvaartbegeleiding
g
inspiratie voor uw uitvaart

Voor alle rust in een hectische periode

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42
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Mutaties

Nieuwe leden 		

Tim van Delden, PKZ, Drums, per 1-9-2020

			

Koen Ross, PBB, Trompet, per 1-9-2020

			

Collin Hogeboom, PKZ, Drums, per 1-9-2020

			

Martijn Kruit, ORK, Dwarsfluit, per 1-9-2020

Vertrekkende leden

Marjet Hovestad, PYG, Tenorsax, per 30-9-2020

			

Henrieke van der Knijff, PGD, Klarinet, per 31-10-2020

			

Pim van ’t Hof, ORK, Hobo, per 30-9-2020

			

Ingrid Huizer, ORK, Altsax, per 31-10-2020

			

Kenneth Hoffman, PGD, Trompet, 31-10-2020

			

Pieter Teekens, rustend lid, Fagot, per 31-10-2020

			

Jan Zwaneveld, PGD, Trompet, 31-12-2020

Verschuivingen 		

David Hartman, PYG, Hoorn, rustend lid per 1-8-2020

Vertrekkende vrienden

Dhr. Rook, per 31-12-2019

			

Mevr. Nebel, per 31-12-2019

			

Mevr. J. de Gast, per 31-12-2019

			

Mevr. Zwaneveld, per 31-12-2020

			

Dhr. A. van Valen, per 31-12-2020

			

Mevr C. Bart, per 31-12-2020

			

Ledental per 30/9: 187 (1/1/19: 196)

			

Vriendental per 30/9: 138 (1/1/19: 142)

			

Rustende leden per 30/9: 28 (1/1/19: 18)
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Pils & Glorix
Door: Elly Groenendijk en Marieke Mulder
Pils
De bar is weer gesloten vanwege corona, de reserveringen worden
geannuleerd of op een later tijdstip gezet. We weten allemaal niet
tot wanneer. Het is een vreemde tijd. Blijf gezond, houd afstand
en leef de regels na, samen staan we sterk en krijgen we corona
klein……
Glorix
Yes, we mogen weer (gezamenlijk) repeteren in ons BMC. Enkele
schoonmaakbeurten zijn vervallen in verband met corona, maar
sinds half juni vinden die weer gewoon plaats. Allemaal met
instructie over looprichtingen en een veilige verdeling van het team
over ons gebouw. Het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw
en andermans gezondheid blijft hierin noodzakelijk.
Deze keer een vriendelijk doch dringend verzoek: wil iedereen de
keuken netjes achterlaten? Geen roerstaafjes op de grond, geen
gestapelde gebruikte kopjes in de spoelbak achterlaten voor de
volgende die in de keuken komt. Lege flesjes horen in de daarvoor
bestemde kratten en ook de (omgespoelde) thermoskannen
hebben hun vaste plaats onder de koffieapparaten. De Phil is ónze
club en het BeneVia Muziekcentrum is óns gebouw. Laten we niet
alleen goed zorgen voor de inventaris, maar ook goed zorgen voor
elkaar. Let goed op en blijf allemaal gezond!
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Museumtuinconcert
Door: Ivo Holster en Mieke Plukhooij

Op zondag 20 september hadden we voor het eerst sinds corona weer
een concert: in de tuin van het Dordrechts Museum: een mooie locatie
om te spelen. En alles zat die dag mee. Er mochten toen nog 250
mensen aanwezig zijn, en het weer was fantastisch. Iedereen had er
zin in!
Phil Young
Ivo: ‘We begonnen het concert van Phil Young die erg leuke stukken speelde,
namelijk: Epic Gaming Themes, Total Toto, Perfect en als toegift Bella Ciao (bekend
uit de serie ‘La casa de papel’). We zaten met de jeugd allemaal op het podium, dus
niet ervoor, en dat was erg prettig.’
Phil Good
Na het openen van het concert door de jeugd van de Phil was Phil Good aan de
beurt. Phil Good speelde St. Florian Choral, Oregon, Klezmer Karnival, Very Lynn
Medley en Glasnost. Mieke: ‘We zaten natuurlijk wat verder uit elkaar dan normaal.
Dus het klinkt wel anders dan je gewend bent. Bij het opkomen en afgaan hadden
we een mondkapje op. Dat was geen probleem.’
Ivo: ‘Door de coronamaatregelen mocht ik niet luisteren naar Phil Good. Ik was aan
het wachten in de wijnbar van het restaurant: Art & Dining. Daar mochten we een
bekertje drinken nemen, en even wachten tot het Dordrechts Philharmonisch Orkest
kon spelen.’
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Dordrechts Philharmonisch Orkest
Ivo: ‘Dit optreden was speciaal, want na 9 maanden bij het Dordrechts Philharmonisch
Orkest, met drie maanden niet repeteren door het coronavirus, mocht ik mijn eerste
concert uitvoeren met dit orkest. We speelden vier stukken, namelijk: Innuendo,
Puszta, Drei Groschenmusik en Leghzinka. De stukken gingen erg goed en daar ben
ik blij om.
We zaten in de Museumtuin allemaal op 1,5 meter afstand, waardoor je wel last had
van vertraging van het geluid van het koper. Ik zat ver weg van het koper. Ik denk dat
ik wel 25 meter van mijn broer William vandaan zat. Hij viel in als bastrombonist. Als
je 18 of ouder was moest je een mondkapje op als je het podium op- en afliep. Dat
deden de orkestleden goed.
Uiteraard was er ook publiek op deze bijzondere dag. Het publiek zat met tweetallen
aan een tafel op 1,5 meter afstand. Als de mensen een drankje wilden, konden ze
dat bestellen, en dan kwam de bediening dat naar ze toe brengen. Mensen mochten
namelijk niet opstaan vanwege de coronamaatregelen. Dit deed het publiek ook erg
goed en daar was ik erg blij mee. Kortom, een erg geslaagd optreden.’ Mieke: ‘Een
vriendin van mij was met haar vriend naar het concert geweest. Ze hadden een hele
gezellige middag gehad, zei ze. Daar doe je het voor, toch?’
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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.

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

WWW.THNA.NL

De blokfluitkinderen spelen samen bij de feestelijke les van Carine
24

Feestelijke lessen
Door: Carola van Iersel, Carine Quartel en Marja Besjes

Op donderdag 1 oktober zou het gaan gebeuren. De jongens en meisjes
van de twee blokfluitgroepen waren er helemaal klaar voor: hun eerste
optreden voor publiek! Ze hadden de liedjes goed ingestudeerd. Hun
familie zou komen luisteren. Ze zouden ook voor het eerst Phil Kidzz
zien spelen. Kees zou een praatje houden, en de kinderen zouden uitleg
krijgen over de instrumenten die ze kunnen kiezen. Marja had alles
geregeld, en iedereen stond in de startblokken.
Maar helaas: drie dagen ervoor is er een persconferentie van de minister president.
De coronamaatregelen worden aangescherpt, en het optreden blijkt niet meer
mogelijk. Wat was de teleurstelling groot bij de blokfluitkinderen…..
We vonden allemaal dat we dit niet zomaar voorbij konden laten gaan. De kinderen
hadden er helemaal naartoe geleefd. Dus bedachten Marja en de blokfluitjuffen snel
een alternatief. Ze organiseerden een ‘feestelijke les’.
Alsof ze een ‘echt’ optreden gaven, speelde iedereen het liedje dat hij/zij ook op het
optreden zou spelen. Alle lessenaars waren versierd met slingers of ballonnen. De
andere kinderen en de juf waren het publiek. Zo voelde het toch nog een klein beetje
‘echt’. Ook speelden de kinderen allemaal samen twee liedjes. Klik hier om een liedje
te bekijken. Bij juf Carine deden ze na afloop nog gezellig een spelletje. Na afloop
kregen ze een Phil jubileumtasje met een lekkere lolly, een tekening, een kaart en
een pakje drinken.
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Hoewel ze het jammer vonden dat het optreden niet doorging hadden ze de les
wel heel leuk gevonden. Ze zijn heel blij met Phil tas, die ze nu als hun blokfluittas
gebruiken. De kinderen hebben nu wel de uitleg van de instrumenten en de kennismaking met Phil Kidzz gemist. Er wordt geprobeerd om hier een alternatief voor te
bedenken, zodat de kinderen toch de stap kunnen gaan maken naar het kiezen van
een ander instrument als ze dat willen.

Even voorstellen: David Romanello
Door: David Romanello
Hallo Philerianen! Sinds dit seizoen ben ik de nieuwe dirigent van Phil’s Bigband. Ik ben 31 jaar en
geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch. Ik woon
daar met mijn vriendin Chelsea, waarmee ik zo’n
10 jaar een relatie heb.
Mijn tijd als student heb ik doorgebracht in Tilburg. In deze stad heb ik gestudeerd bij de jazzafdeling aan het conservatorium. Ik heb daar als
saxofonist zowel mijn Bachelor als mijn Master of
Music behaald.
De laatste jaren ben ik me steeds meer gaan richten op het dirigeren. Sinds dit seizoen ben ik ook gestart als nieuwe dirigent bij de Lighttown Bigband in Eindhoven.
Op het moment van schrijven heb ik als nieuwe dirigent een aantal repetities met
Phil’s Bigband mogen doen. Ik ervaar de band tot nu toe als een zeer gedreven en
warme club mensen, die hun passie voor muziek op me weten over te brengen. Ik
heb dan ook ontzettend veel zin om met deze band aan de slag te gaan!
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Malou Moor Design Studio
Website ontwikkeling & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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Agenda
December 2020

Oudejaarsconcert (virtueel)

Alle leden

27 maart 2021

Paasbingo			Alle leden

10 april 2021

Voorjaarsconcert

			

i.s.m. Sophia’s Vereeniging

ORK

Een evenement kan pas doorgang vinden als de (corona)omstandigheden en de landelijke of regionale maatregelen dit toelaten. De evenementen die in de agenda staan benoemd, zijn dus allen onder voorbehoud.
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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

VAN REES
al meer dan 95 JAAR

DE VERFSPECIALIST
Beverwijcksplein 30-36 DORDRECHT
Tel: 078 6134500
Fax: 078 6149252
Email: info@vanreesverf.nl

www.vanreesverf.nl

