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Woord vooraf

Weer een
Coronajaar?
D O O R: H A N S G E R R IT S E N, V O O R Z IT T E R

Na het Museumtuinconcert waren we zeer positief dat het ergste achter de rug 

zou zijn en dat we weer prachtige concerten konden gaan organiseren. Helaas zijn 

de maatregelen, overigens heel terecht, alleen maar aangescherpt en kunnen we 

nog steeds niet repeteren. Regelmatig ben ik nog in het BeneVia Muziekcentrum 

en als je dan door zo’n prachtig leeg gebouw loopt dan word je toch wel een beetje 

weemoedig. In gedachten zie je de orkesten op het podium en het publiek dat geniet 

van de prachtige muziek. 

Wanneer we weer kunnen repeteren is nog onbekend, maar iedere week is er een 

kort overleg om de laatste coronastand te bespreken. De “Babbel met Kwizzzzz”, 

met dank aan Ben, is heel goed ontvangen. Er was veel belangstelling om hieraan 

mee te doen. Bijna iedereen was een beetje uitgelaten en weer heel blij dat er weer 

contact was met elkaar. Dat geeft weer aan dat De Phil een vereniging is van heel 

goede vrienden en vrijwilligers. Ook de initiatieven voor de workshops die nu zijn 

gestart worden heel positief ontvangen. 

De Phil is een heel actieve vereniging met heel veel vrijwilligers. Een bestuur is 

nodig om alle initiatieven en activiteiten te coördineren, en natuurlijk ook om te 

besturen. Nico de Kievit, bestuurslid muziek, heeft al eerder aangegeven dat dit zijn 
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laatste bestuursjaar is en Ger Nas gaat verhuizen naar Groningen. Dit betekent dat 

er twee bestuursfuncties ingevuld moeten worden om de vereniging goed te laten 

functioneren. Voor de bestuursfunctie muziek zoeken we iemand uit de vereniging, 

maar de penningmeester kan ook iemand zijn van buiten de vereniging.

De Algemene Ledenvergadering staat voorlopig gepland op dinsdag 20 april. Een 

oproep aan alle leden en vrienden om voor de ALV kandidaten aan te dragen om 

deze, niet alleen prachtige, maar ook heel dankbare bestuursfuncties in te vullen.

http://btastam.nl
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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       Dirigent  Telefoon

Dordrechts Philharmonisch Orkest  ORK donderdag 20:00-22:15 - Jan Gerrit Adema   06 21 82 12 63

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 19:45-21:45 - Jos den Boer   06 21 51 56 53

Phil Spaß!         PSS maandag  20:00-22:15 - Ronald Limpens   06 18 72 55 17

    zondag  19:30-21:45 

Orkest repeteert elke twee weken:

Phil’s Bigband        PBB maandag  20:00-22:15  - David Romanello 06 30 38 37 99

Afmelden repetitie- of concertdeelname (tot 1 dag voor de repetitie)

 

Orkest    Coördinator - E-mailadres en telefoonnummer

Dordrechts Philharmonisch Orkest Frederike Roozen-Slieker - afmeldengrootorkest@dpho.nl en 

    afmeldlijngrootorkest@dpho.nl    06 42 08 25 57

    Peter Broeders   06 53 13 41 69

Phil Young    Femke Kuyt - jeugd-dpho@outlook.com  06 23 65 79 11

Phil Kidzz    Femke Kuyt - jeugd-dpho@outlook.com   06 23 65 79 11

Phil Good    Annette van der Reest - philgood@dpho.nl 06 40 58 39 25

Phil Spaß!    Myrthe Haandrikman - philspass@dpho.nl 06 30 12 18 05

Phil’s Bigband   Theresia Kranendonk - bigband@dpho.nl 06 30 65 04 55
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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, 

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 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 1 april 2021.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks zaterdag 17 april.

Redactie

Malou Moor, Marieke Mulder, Carola van Iersel 

Vormgeving: Malou Moor Design Studio - maloumoordesignstudio.com 

Contact: phileriaan@dpho.nl; Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht t.n.v. Redactie Phileriaan

https://www.maloumoordesignstudio.com
mailto:%20phileriaan%40gmail.com?subject=
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Corona bepaalt al maanden ons verenigingsleven. In het BeneVia Muziekcentrum 

(BMC) wordt al weken niet meer gerepeteerd. Achter de schermen gebeurt gelukkig 

van alles.

Samen digitaal

Aan de “Babbel met Kwizzzzz”, een initiatief van Ben van der Klei, is door veel leden 

deelgenomen. Dit kreeg een vervolg in de vorm van workshops. Er komen er nog 

een aantal aan. Nadere informatie daarover zal per e-mail worden verspreid. De 

technische ondersteuning daarvan wordt ook door Ben verzorgd. Ik kan niet nalaten 

te melden hoezeer ieder die inzet waardeert. Een digitale Paasbingo is een volgende 

uitdaging.

Muziekfestival

Ook wordt een plan onderzocht om permanent live-stream mogelijk te maken vanuit 

het BMC. Subsidieverleners en sponsoren worden benaderd om te kijken of wij de 

kostbare apparatuur daarvoor kunnen aanschaffen. Een eerste initiatief waar dit toe 

kan leiden zou een BeneVia Muziekfestival kunnen zijn. Hierbij wordt het gebouw 

opengesteld voor alle koren en orkesten uit Dordrecht die dan de gelegenheid krijgen 

een live-stream concert te geven vanuit het BeneVia Muziekcentrum. Hierover gaan 

jullie nog veel horen.

Zelf musiceren

Leden van onze orkesten tonen regelmatig op het internet waartoe zij muzikaal 

in staat zijn. Er gaan geruchten dat bij sommige leden het instrument tijdens de 

Achter de Schermen
D O O R: P E T E R VA N G O O L, S E C R E TA R I S
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lockdown onbespeeld blijft. Dat kan niet de bedoeling zijn. De workshops zullen ook 

ingezet worden om het plezier in musiceren weer aan te wakkeren. Mensen die niet 

oefenen om de goede relatie met de buren in stand te houden, moeten zich bij mij 

melden. Misschien kunnen zij het BMC tot hun beschikking krijgen om voor zichzelf 

af en toe een uurtje op hun instrument te spelen.

Jeugd

Door Lisa Korevaar, Lisette Harms en Sjarlot Kooi wordt momenteel heel veel tijd 

gestoken in het herstructureren van onze jeugdafdeling en het formuleren van duidelijk 

beleid. Dat is niet alleen een kwestie van onderling overleg. Met alle betrokkenen bij 

de jeugdorkesten wordt overlegd. Invulling van vacatures is een moeizame activiteit. 

Wel heeft het ertoe geleid dat er een nieuwe blokfluitcoördinator is gevonden, in de 

persoon van Kitty van Nispen. Na jarenlange toegewijde inzet van Marja Besjes gaat 

Kitty haar taken overnemen. Maar er zijn veel meer vrijwilligers nodig. Zo staat in 

deze Phileriaan een oproep voor een nieuwe coördinator jeugdorkesten. Er wordt 

ook gesproken met ToBe. Als je niet een avond bij elkaar kunt gaan zitten is dit alles 

een proces dat uithoudingsvermogen vergt. In de komende ALV zal een gedegen 

beleidsplan voor de jeugd ter goedkeuring aan alle leden worden voorgelegd.

Mutaties vrijwilligers 

Peter Troost stopt met de coördinatie van het bladmuziekteam. Het bestuur is 

verheugd dat Kitty van Nispen ook deze taak op zich gaat nemen. Verder heeft onze 

Bigband een nieuwe coördinator: Theresia Kranendonk. Wij wensen Theresia veel 

succes bij de uitoefening van haar taak. Ze heeft al stappen ondernomen om Phil’s 

Bigband in geval van opening van het festivalseizoen weer “op de kaart te zetten”.  

En verder

De Algemene Ledenvergadering staat nu met potlood in de agenda op dinsdag 

20 april. Opnieuw roep ik jullie op te helpen bij het invullen van de vacatures van 
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bestuurslid penningmeester en bestuurslid muziek. 

Het plannen van concerten is nu onmogelijk. Er liggen stapels plannen voor de tijd 

dat die mogelijkheden er wel weer zijn. Eén van de manieren om op de hoogte te 

blijven, is meedoen aan de workshops en de Babbels die er aan zitten te komen. En 

laat het mij weten als je moeite hebt met de techniek. Vaak is dit een kwestie van 

eens een keertje ervaring op doen. Binnen de vereniging zijn er veel mensen die je 

daar graag bij helpen.

Meer weten?

Wil je weten wat er allemaal mogelijk is in coronatijd en wat er landelijk aan initiatieven 

wordt ontwikkeld? Bezoek dan de website van de KNMO: www.klankwijzer.nl. Op die 

website kun je een gratis (digitaal) abonnement nemen op de KNMO Klankwijzer 

nieuwsbrief. Ook buiten coronatijd is die nieuwsbrief heel informatief.

Nieuwe leden   Elske Houwink, PSZ, blokfluit, per 1-10-2020

   Jasmijn Star, PKZ, dwarsfluit, per 1-2-2021

Vertrekkende leden Evy Metsemakers, PYG, dwarsfluit, per 31-12-2020

   Denise Blauw, PSS, trompet, per 31-01-2021

Vertrekkende vrienden Mevr A. Andriese, per 31-12-2020

   Ledental per 10/2:  183  (1/1/19: 196) 

   Vriendental per 10/2: 131  (1/1/19: 142)

   Rustende leden per 10/2: 28  (1/1/19: 18)

Mutaties
D O O R: P E T E R PA U L B E R D E N

http://www.klankwijzer.nl/
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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

http://www.elsdezanger.nl
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40 jaar lid: 
Liesbeth en Esther
D O O R: E S T H E R S C H E N K, L I E S B E T H M I D D E L KO O P E N D E R E D A CT I E

Helaas kunnen de jubilarissen van onze vereniging niet volgens onze traditie op de 

nieuwjaarsreceptie in het zonnetje worden gezet. De Phil zou De Phil niet zijn om daar 

wat op te verzinnen. Wat zou het mooi zijn om hen in de zomer, rond de langste nacht 

(midzomernacht) alsnog écht te kunnen feliciteren. Van de jubilarissen die dit jaar 

naar voren zouden worden geroepen, volgt in De Phileriaan in elk geval een muzikaal 

miniportret.

Natuurlijk beginnen we met de jubilarissen die het langste lid zijn: Esther Schenk en 

Liesbeth Middelkoop. Zij spelen beide inmiddels al heel wat jaren bij Phil Good, zijn 

al 50 jaar vriendinnen en 40 jaar lid van hun én onze vereniging. Allereerst:

Van harte gefeliciteerd,  
Esther Schenk en Liesbeth Middelkoop!

De eerste muzikale stapjes

Esther begon eerst op xylofoon/ blokfluit bij de Rank in Dubbeldam (nu 

muziekonderwijscentrum Dubbelsteyn - red.). Op 10-jarige leeftijd kwam ze via 

Oefening Baart Kunst (OBK) in Dubbeldam aan een klarinet en ging lessen bij de 

heer Groeneveld: gewoon bij hem thuis aan de Rechte Zandweg. Ook Liesbeth 

begon bij OBK. Ze ging er kijken voor haar broer Ton, maar riep enthousiast dat ze 

ook wilde spelen, en begon daarna al snel met klarinetlessen. Esther: “Tijdens de 

optochten was ik een paar keer vlaggendrager bij OBK. Dat was niet mijn ding, want 

bontmuts + windvlaag + vlag = heeeel ongemakkelijk…!”
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Liesbeth en Esther 
spelen beiden klarinet

Esther Schenk bij de carnavalsoptocht 1982 met 
PhilènTroep. “IJskoude handen, Hans Gerritsen 
op trompet, maar die dag onze handenwarmer.”

Liesbeth Middelkoop met haar broer 
in kleding OBK
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Naar de Phil

Esther stoomt meteen door met te vertellen hoe De Phil op haar pad kwam. “De, bij 

de Phil alom bekende, enige echte Jan de Bode was dirigent bij OBK, maar ook bij 

De Phil. Toen in 1980 OBK werd opgeheven gaf hij o.a. Liesbeth en mij de gouden 

tip: “Waarom komen jullie niet een keer naar het Dordrechts Philharmonisch Orkest 

in de Grotekerksbuurt? Die hebben ook een jeugdorkest, gezellig!” En de rest is 

geschiedenis. We hadden Jan graag 1 december jl. uitgenodigd voor ons feest-

met-taartmoment, maar dat bewaren we voor na coronatijd.” Liesbeth weet nog dat 

Peter Wolf en Janet Flikkema haar en haar broer, Esther en nog meer leden van 

OBK overhaalden om een kijkje te komen nemen. “Toen OBK ermee stopte kon ik 

daar voor 2 gulden en 50 cent een klarinet kopen. Daarmee ben ik bij de Phil in het 

Jeugdorkest gestart. Later heb ik zelf een klarinet gekocht, waar ik altijd trouw aan 

ben gebleven.”

De eerste Phil jaren

Esther: “Ik begon op klarinet (Albert-systeem) in het B(eginners)-orkest in de 

catacomben van het oude Philgebouw onder leiding van Joke Firet. Volgens mij vroeg 

Jan de Bode na de zomervakantie van 1981 om mee te spelen in het Jeugdorkest. 

Sinds 1985 speel ik op het Böhm-systeem. Het was altijd keigezellig bij de jeugd en 

er werd veel georganiseerd. We hadden toneelavonden, de avondvierdaagse, disco-

avonden en de onvergetelijke kampen in De Wildert in Hoeven.” Esther en Liesbeth: 

“Met de openluchtconcerten in het plaatselijke zwembad!”.

Het “Groote” orkest

Esther: “Ik heb tot mijn 18e in het Jeugdorkest gespeeld. Om weer plaats te maken 

voor nieuwe jeugdleden, ging je dan naar het Groote orkest. Wel met een traan hoor!” 

Ook voor Liesbeth was de volgende stap in haar Philcarrière het “Groote” orkest. Op 

de vraag wat ze het leukste concert vonden met De Phil, antwoordt Esther: “Oei, da’s 

lastig, want dat is meer dan één concert. Dan is het toch het concert in De Doelen 
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in Rotterdam, in 1992, met de Rotterdamse politie harmonievereniging Hermandad. 

We speelden Ouverture 1812 compleet met saluut-bataljon van het legermuseum 

uit Delft met twee orkesten: spectaculair! Maar ook het Oudejaarsconcert in de 

circustent van Teuteberg in 2005 was een hoogtepunt: wat een mooie sfeer. En niet 

te vergeten het 70-jarig jubileumconcert met Henk Poort in 1995.” Liesbeth: “Voor 

mij steekt het concert in samenwerking met de DJ Lucien Foort er bovenuit. Vooral 

omdat het zo verrassend anders was. De hele zaal was aan het springen en dansen: 

geweldig!”

Muzikale uitstapjes

Liesbeth is en blijft trouw aan haar klarinet. “Het enige uitstapje dat ik heb gemaakt 

in mijn Philcarrière was als achtergrond danseres tijdens het muziekstuk van James 

Bond bij een concert in Kunstmin.” Esther: “Bij PhilènTroep, de boerenkapel van De 

Phil, heb ik nog een paar keer op bekkens meegedaan. Ja, dat was het enige andere 

instrument dat ik aangeraakt heb, verder altijd op de bes-klarinet gespeeld.” Esther 

had nog wel andere plannen, vertelt ze: “Toen ik in de jaren tachtig les had van de 

heer Boer bij ToBe wilde ik graag switchen naar een koperinstrument. Totdat hij over 

de verschillen in speeltechniek begon en vertelde dat mijn tanden los zouden gaan 

zitten wanneer ik klarinet en trompet zou combineren. “Laat maar”, dacht ik toen. 

Maar nu denk ik weleens: “Had ik toch niet…?”. 

Liesbeth en Esther 
spelen beiden klarinet
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Ook achter de schermen

Deze jubilarissen zijn niet alleen muzikaal aanwezig bij De Phil. Liesbeth is altijd 

achter de schermen aanwezig bij de Ukkepuk- en Kinderboekenweekconcerten en 

zorgt elk jaar voor de kerstversiering, samen met een groepje leden en de mannen 

van de maandagploeg. Esther heeft in de jubileumcommissies gezeten voor het 

organiseren van het jubileumfeest in 1995, 2005, 2015 en 2020. In het Evenementen 

Organisatie Team (EOT) heeft Esther met Suzanne van de Velde en Marja Besjes 

een gezellige tijd gehad bij het voorbereiden van concerten van het Grootorkest, net 

als met het organiseren van Paasbingo’s met Liesbeth Middelkoop en Inge van der 

Veer. 

Tot slot

Esther: “Wat ontzettend leuk om terug te blikken op 40 jaar Philgeschiedenis. Ik heb 

oude plakboeken erbij gepakt en krantenknipsels weer gelezen. Wat is er ontzettend 

veel gebeurd de afgelopen jaren en wat hebben we veel mooie, bijzondere concerten 

mogen geven. Ik vergat de concerten in de hal van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 

En wat zou het mooi zijn als dat weer mocht. Vereniging Dordrechts Philharmonisch 

Orkest, een gevarieerde club mensen met één passie: muziek maken. Ik hoop ook 

de komende 40 jaar nog actief mee te kunnen spelen!”

Liesbeth omschrijft het als volgt: “Ik kijk ernaar uit dat corona weer voorbij is en dat 

we weer waardevolle muzikale herinneringen kunnen maken met elkaar”.
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http://www.holster.nl
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Wist u dat?
D O O R: D E R E D A CT I E ,  M E T M E D E W E R K I N G VA N B E N VA N D E R K L E I

• Ben van der Klei maarliefst drie keer een “Babbel met Kwizzzzz” in elkaar heeft 

gezet: voor het Dordrechts Philharmonisch Orkest, voor Phil Good én voor Phil’s 

Bigband en Phil Spaß!

• Bij alle orkesten samen(spel), muziek en gezelligheid de drie kernwoorden zijn 

die weergeven waarom we allemaal zo graag in een orkest spelen? 

• Het Dordrechts Philharmonisch Orkest het “jongste” orkest is van deze drie?

• De gemiddelde leeftijd daar 42 jaar is? 

• Victor Jonker de oudste muzikant is van dit orkest?

• Hij Victor Jonker – de baritonsaxronker werd genoemd? 

• Koen Ross de jongste muzikant is van Phil’s Bigband en Phil Spaß! samen?

• Dat bij Phil Good Sanne Adriaanse is?

1 pagina van de drie pagina’s deelnemers aan de “ORKEST Babbel en Kwizzzzz”
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• Bij het Dordrechts Philharmonisch Orkest en Phil Good de vrouwen in de 

meerderheid zijn?

• In Phil’s Bigband en Phil Spaß! samen 79% man is? 

• Onze vereniging in 1925 is opgericht? 

• Toen het BMC nog niet klaar was de tijdelijke repetitieruimte de gymzaal aan 

de Patersweg was?

• Slechts 6 deelnemers van het Dordrechts Philharmonisch Orkest (14%) wist dat 

ons BMC in 2001 is geopend?

• Bij Phil Good 35% en bij Phil’s Bigband/ Phil Spaß! maarliefst 50% dat wist?

• De overgrote meerderheid van alle deelnemers wist dat de muzieknoten op het 

balkon uit Beethoven’s “Ode to joy” komen?

• Als u dacht dat er in het BMC een Steinway vleugel staat, dat u het dan mis 

heeft?

• De vleugel een Yamaha is? 

• Dirigent Jos den Boer bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso 

speelt?

• Het gissen blijft naar het goede antwoord op de vraag hoe vaak Jan Gerrit 

tijdens een repetitie “maar” zegt? 

• Truus de Keijzer dat een keer geturfd heeft en in een boekje heeft opgenomen?

• Dit boekje allerlei uitspraken bevatte van Jan Gerrit en dit een cadeautje voor 

hem was?

• Jan Gerrit dit cadeautje kreeg op de laatste van de reeks repetities om te 

schitteren op het concours van 2011? 

• Jan Gerrit toen ook een T-shirt kreeg met voorop “Het klinkt echt FANTASTISCH” 

en achterop “Maar….” (zie de foto)

• De slagwerkers van het Dordrechts Philharmonisch Orkest Tim, Sjoerd en 

Sander heten? 

• Jan Gerrit één van hen vaak Jeroen noemt, namelijk Sjoerd?

• Er 22 klarinettisten spelen in het Dordrechts Philharmonisch Orkest?
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• Sommige leden dit “altijd” te veel vinden? 

• Er bij Phil Good 18 saxofoons spelen?

• Dat Wim Verboom een topprestatie neerzette door bij Phil Good en bij Phil’s 

Bigband/ Phil Spaß! in de top 3 te eindigen?

• Maar dat Jan Smaal hem voorbij ging als winnaar bij Phil Good en Ronald Fabrie 

ook, als winnaar bij Phil’s Bigband/ Phil Spaß!?

• Dat Peter Paul Berden (Phil Good) en Sander van der Klei (Phil’s Bigband/Phil 

Spaß! heel goed zijn in Kwizzzzzen?

• Marjon Lutz de Kwizzzzz bij het Dordrechts Philharmonisch Orkest won, 

Frederike Slieker tweede werd en William Holster derde werd? 

• De winnaars eeuwige roem toekomt? 

• Deze “wist u datjes” en heel veel andere dingen in onze mooie club er niet waren 

gekomen zonder Ben van der Klei?

• Deze “wist u datjes” de redactie aan het jeugdkamp doet denken? 

Jan Gerrit krijgt het T-shirt van Truus
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http://www.nanningscatering.nl
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Coördinator jeugdorkesten
Gezocht: Enthousiaste aanpakkers die het reilen en zeilen 

rondom Phil Kidzz en Phil Young in goede banen willen leiden!

Wil en kun jij: 

• De communicatie van en naar jeugdorkestleden en hun ouders verzorgen? 

• Regelmatig aanwezig zijn tijdens de jeugdorkestrepetities op donderdagavond?

• In overleg met de dirigent leuke concerten initiëren en organiseren?   

• Nieuwe jeugdleden ontvangen in het BeneVia Muziekcentrum om hen te 

begeleiden in hun eerste stapjes in een orkest?

Dan komen we graag met jou in contact! Natuurlijk kunnen deze taken ook door een 

dynamisch duo of zelfs door een klein team worden opgepakt. Wil je meer weten? 

Stuur een mailtje naar jeugdenopleiding@dpho.nl

Vacature

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

mailto:jeugdenopleiding@dpho.nl
https://sdk-kinderopvang.nl
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25 jaar lid: 
Nicole
D O O R: N I C O L E H U YG E N E N R E D A CT I E

Na Esther Schenk en Liesbeth Middelkoop (40 jaar lid) is nu het podium voor Nicole 

Huygen: 25 jaar lid. Ook voor jou Nicole: 

Van harte gefeliciteerd met je 25 jarig lidmaatschap!

Wat was het eerste instrument dat je ging spelen en hoe ben je hiermee 

in aanraking gekomen? 
Ik heb eerst twee jaar keyboard les/ Algemene Muzikale Vorming gedaan. Ik wilde, 

na een concert van De Phil, dolgraag saxofoon spelen. Door een overschot aan 

saxofoons bij De Phil werd dit klarinet. Zo kon ik ooit nog makkelijk overstappen 

naar de saxofoon. Haha, dàt is natuurlijk nooit meer gebeurd. Ik heb hier nooit 

spijt van gehad. Ik mocht op mijn 9e beginnen met klarinetles bij De Munt bij Hans 

Niese.  Ik heb wel nog een zijstapje gemaakt naar de basklarinet. Na mijn HaFaBra C 

examen heb ik een jaar les gehad op basklarinet en heb ik een aantal jaar basklarinet 

gespeeld in het studentenorkest Majeur in Rotterdam.

Hoe kwam de vereniging Dordrechts Philharmonisch Orkest op je pad? 

Mijn ouders waren trouwe concertbezoekers van het Grootorkest.

Hoe ziet jouw Philcarrière eruit? 

Ooit ben ik gestart in het beginnersorkest op de klarinet. Daarna ging ik naar het 

Jeugdorkest en het Grootorkest. Daar heb ik altijd klarinet gespeeld. Wel af en toe 

op basklarinet in het Grootorkest als Peter B. op vakantie is.

Nicole (links) met Ilka en Myrthe
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Welke mooie herinnering heb je aan onze vereniging?

Ik weet nog supergoed hoe onwijs spannend ik het vond om voor de eerste keer 

mee te mogen spelen met het Grootorkest. In het begin mocht ik alleen tijdens de 

eerste helft repeteren, maar toen ik 16 was, mocht ik tot en met de tweede helft 

blijven. Zo’n bijzonder gevoel om daar onderdeel van te mogen zijn.

Welk concert dat je met De Phil hebt gegeven, steekt met kop en schouders 

boven de rest uit? 

Dat is niet één specifiek concert. Ik vond de muziekmarathon superleuk om te doen 

en het concert in Tilburg (met DJ Lucien Foort - red.) was ook uniek! Maar ik geniet 

ook iedere keer weer van het Museumtuinconcert, als iedereen heerlijk ontspannen 

in het gras lekker buiten zit te luisteren in de zon. 

Welk ander instrument zou je het nog liefst willen spelen? 
Ik wil nog heel graag contrabas leren spelen. Heerlijk vind ik dat lage, ritmische 

gepluk in een jazzy ensemble.

Vind je het leuk om solo’s te spelen?

Nee absoluut niet, eerder het tegendeel. Ik vind het juist heerlijk om samen met de 

vaste rij klarinetjes een mooie warme houtklank te vormen. Wat mis ik dat nu enorm 

op de donderdagavonden!

Wat wil je verder nog kwijt aan ons? 

Jubilaris worden bij een vereniging wordt je niet zonder vriendschappen op te 

bouwen. Vooral de warme basis in onze sectie maakt iedere donderdagavond samen 

muziek maken een moment van gezelligheid, lachen, ontspannen en relativeren na 

een week werken. Ik hoop dat, zodra we weer veilig muziek kunnen maken, we weer 

heerlijk verder gaan zoals vroeger. Want jeetje, wat mis ik dat!
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Een Plaatje 
met EEN Praatje
Door: Leonard Stolk

voorkant van de platenhoes



- 27 -

Laatst kwam ik een kennis tegen die me vroeg: “Jij speelt toch bij het 

Dordrechts Philharmonisch Orkest?”. Ik zeg: “Jazeker, al bijna 30 jaar denk 

ik.” Hij vertelde me dat hij al enige tijd geleden op een rommelmarkt in Zwolle 

(!) een EP-tje was tegengekomen van het Dordrechts Philharmonisch Orkest. 

(EP: Extended Play: een verlengde single bij grammofoonplaten en cd’s met 

materiaal dat te lang is om een single genoemd te worden, maar te kort 

voor een album, bron: Wikipedia - red.). Hij vroeg of ik daar belangstelling 

voor had. Natuurlijk had ik dat. En nu ligt het dus op mijn bureau. 

Ik kan niet zeggen dat het grijs gedraaid is, maar de kwaliteit is niet onaardig. 

Op de plaat staan de volgende muziekstukken: 

1. Trossen Los
2. En Avant (met zang van het Phil Koor)
3. E Pluribus Unum
4. Arosa mars (jeugdorkest)

Daaromheen nog een aardige gele hoes met het logo van de Rederij T. 

Muller NV - Sleepdienst. 

En Avant betreft een mars die Phil Good al enige tijd geleden mocht spelen 

ter gelegenheid  van het afscheid van één van de directieleden bij Muller. 

De opname stamt uit de late jaren 60. Navraag leerde mij dat dhr. Teun 

Muller “beschermheer” was van de Phil. Tegenwoordig noemen we dat een 

sponsor.

Op de achterzijde van de hoes staat een tekst, die de moeite waard is om te 

lezen. Ik heb hem hieronder letterlijk weergegeven, inclusief de spelfouten. 
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Het Dordrechts Philharmonisch Orkest (18 augustus 1925) is aangestoten 

bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfare-

gezelschappen (KNF). 

De eerste repetities van “de Phil” - zoals de vereniging meestal wordt 

genoemd - werden bezocht door 25 muzikanten. Een bescheiden groepje 

dus, dat echter de basis legde voor een kerngezonde vereniging. Want de 

Phil groeide voorspoedig op en mag zich nu met zijn ruim 60 man sterke 

bezetting het grootste Dortse harmonieorkest noemen. 

Met het ledental stegen ook de prestaties. Begonnen op de onderste sport, 

de 4e afdeling, klom het orkest stap voor stap de muzikale ladder op, 

totdat het in 1956 de hoogste afdeling van de KNF, de vaandel-afdeling, 

bereikte. 

In 1964 en 1966 drong het orkest zelfs door tot het jaarlijkse Topconcours 

van de KNF te Arnhem en bereikte daar een zeer eervolle klassering. 

Afbeelding:
Achterkant van 
de Platenhoes
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Op l4 oktober 1956 werd een jeugdharmonieorkest opgericht, dat op het 

ogenblik uit 45 jeugdige muzikanten bestaat. 

Op deze grammofoonplaat spelen zij de mars “Arosa” en al luisterend zult 

u begrijpen dat wij op ons jeugdorkest bijzonder trots zijn. 

Door hun veelvuldige aktiviteiten, zoals zaal- en openlucht concerten, 

marsen, enz. hebben zowel het senior- als het jeugdorkest zich bij de 

Dordtse burgerij een uitstekende reputatie verworven.

Twee jaar jonger dan het jeugdorkest is het Philkoor, een gemengd koor 

van ongeveer 50 leden, dat onder leiding van zijn dirigent Van der Laan al 

menigmaal met veel succes heeft geconcerteerd. Op de plaat hoort u het 

koor samen met het harmonieorkest in de mars “‘En Avant”. 

De Phil heeft in het hartje van de Dordtse binnenstad aan de Grote 

Kerksbuurt 16 zijn eigen gebouw, waarvan de voorgevel in 1955 geheel 

gerestaureerd is. Sedertdien neemt ons Phil-gebouw een aardige plaats 

in in de rij van de vele prachtige monumenten die de oudste stad van 

Holland rijk is.

De Phil staat onder de bijzondere bescherming van een man, die de 

vereniging

een warm hart toedraagt en zonder wiens hulp deze plaat niet tot stand 

zou zijn gekomen, n.l. de heer H.L. Muller, lid van de Rederij T. Muller NV 

- Sleepdienst “En Avant” te Dordrecht. 

Daarom is het geen toevalligheid, dat op deze plaat o.a. een opname te 

vinden asvan de mars “En Avant” en van de mars “TrOssen Los”, een 

muzikale impressie van een sleepboot, die van de kade vertrekt.

Veel genoegen met uw grammofoonplaat wenst u het Dordrechts 

Philharmonisch Orkest.
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Malou Moor Design Studio
Website ontwikkeling & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com

http://rvlot.nl
https://www.maloumoordesignstudio.com


- 31 -

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.

http://www.thna.nl
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Muziek maakt slim
D O O R: L I S A KO R E VA A R

Steeds minder kinderen spelen een muziekinstrument en steeds meer scholen 

vervangen vakken als muziek en zang voor vakken zoals rekenen of taal. Dat is 

natuurlijk heel erg jammer, want muziek maken is niet alleen erg leuk, maar ook 

goed voor de ontwikkeling. Onderzoek heeft aangetoond dat muziek maken het 

intelligentieniveau van een kind verbetert. Daarnaast versterkt samen muziek 

maken het groepsgevoel, de discipline en de sociale en emotionele vaardigheden. 

Een kind kan zelfs een beter zelfbeeld krijgen door het maken van muziek! Maar hoe 

zit dat dan? Worden kinderen echt slimmer van muziek? En hoe komt dat dan? 

Muziek verbindt

Onze hersenen bestaan uit twee hersenhelften. De linkerhelft gaat over logica en 

de rechterhelft over intuïtie. Heel simpel gezegd is bij “eenvoudige muziek” vooral 

de rechterhelft van het brein actief en bij “complexe muziek” het hele brein. Voor 

het maken van muziek heb je beide hersenhelften nodig. Muzikale training zorgt 

ervoor dat sommige processen die in de rechter hersenhelft plaatsvinden, naar de 

linkerhelft worden overgebracht. Dit gebeurt vooral wanneer je de “taal” leert die 

we in de muziek gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan dat jij weet dat er boven een 

zangerig stuk “cantabile” kan staan. Muziek maken stimuleert dus de verbinding 

tussen beide hersenhelften.

Waarom maakt muziek dan slim? 

Door muziekonderwijs wordt als het ware de samenwerking tussen de beide 

hersenhelften getraind. Dat zorgt ervoor dat de verbinding tussen de beide 
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hersenhelften verbeterd wordt. Het is zelfs zo dat er dan minder hersencellen 

afsterven dan gewoonlijk en er dus daadwerkelijk meer en ook betere verbindingen 

tussen hersencellen ontstaan. En dat maakt dus slim! Het is daarom heel belangrijk 

dat kinderen muziekonderwijs krijgen en dat dit voor ieder kind beschikbaar is.

Wat draagt De Phil daaraan bij?

Als vereniging bieden we jonge kinderen een half jaar gratis blokfluitlessen aan. 

Zo kunnen ze ontdekken of ze het leuk vinden om muziek te maken. In dat half 

jaar maken ze kennis met de orkesten van onze vereniging en met de verschillende 

instrumenten. Er worden allerlei activiteiten met ze gedaan. Zo treden ze op tijdens 

het Concert voor Ukkepuk en is er een bijeenkomst met Phil Kidzz waar ze zelf 

ook weer optreden voor hun ouders, familie en vrienden. Ze krijgen dan informatie 

over verschillende instrumenten en die kunnen ze ook uitproberen. Als ze na de 

blokfluitlessen doorgaan op een instrument helpt De Phil de ouders bij de inschrijving 

bij ToBe. Kinderen krijgen ook korting op het lesgeld bij ToBe als ze lid zijn van De 

Phil. Na een tijdje gaan ze dan meespelen bij Phil Kidzz.

Meer weten?

Mocht je meer willen lezen over hoe muziek slim maakt, dan kun je het onderzoek 

van de Duitse onderzoeker H.G. Bastian eens opzoeken. Hij onderzocht op scholen 

in Berlijn het effect van muziekonderwijs op het IQ van kinderen. Je kunt ook kijken 

op de website: muziekmaaktslim.nl.

http://www.muziekmaaktslim.nl
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Lief & Leed
D O O R: L E O N A R D S TO L K, E L S VA N H O V E, K IT T Y VA N N I S P E N 

E N D E R E D A CT I E

Nu we niet meer samen repeteren (wat natuurlijk LEED is) is er minder bekend van 

het Lief en Leed in de orkesten.

Heel lief waren de “Babbels met Kwizzzzzen”! Lief is ook het idee van Marja om onze 

jubilarissen in de Phileriaan in het zonnetje te zetten: daar lees je de eerste artikelen 

over in deze editie. Lief is ook dat we door bestuur en orkestcoördinatoren zo goed 

op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen en initiatieven. Leuk is ook 

om te melden dat Phil’s Bigband bezig is met de voorbereiding van een digitale pre-

sentatie van I can see the light (Words and music by Don George, Johnny Hodges, 

Duke Ellington and Harry James).  

Koen Ross, de nieuwe trompettist van Phil’s Bigband die een klaplong had, is eind ja-

nuari geopereerd en herstellende. Het herstel vergt tijd en dat valt hem tegen. Maar 

voorlopig langzaam voorwaarts. Datzelfde geldt voor Marijke van der Klei, eveneens 

herstellende van een operatie. Het is net zoals een instrument bespelen: veel oefe-

nen en het gaat langzaamaan beter.

De man van Mieke Stout (Phil Good) is ernstig ziek. Ze heeft een kaart gekregen ter 

bemoediging. Ook Annette van der Reest heeft een kaart ontvangen vanwege het 

overlijden van haar moeder.

Als redactie bereikte ons het bericht dat Hans Gerritsen corona heeft gehad en er 

behoorlijk ziek van was. Hans: gelukkig gaat het weer beter met je.
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We willen iedereen een hart onder de riem steken en wensen een ieder het beste 

toe. We denken allemaal aan elkaar.

Liefs, en hopelijk gauw tot ziens. 

http://www.reedijk.nl
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Phil Good videobabbels
D O O R: R E N É L A M M E N S

In het kader van het onderhouden van de verenigingsgeest heeft ons bestuur op 19 

januari een video-babbelmoment georganiseerd voor Phil Good, met als opstapje 

een quiz over de historie van onze vereniging. Een bijzonder moment, want dit was 

bij mijn weten de eerste keer dat we met zo’n grote Phil Good groep via internet 

beeldcontact hadden. Een beetje spannend ook, want hoe zou dat allemaal gaan? 

De instructies waren duidelijk en na het in-loggen op het geplande tijdstip kreeg 

ik direct onze “verenigingsridder” Ben van der Klei én jonkvrouw Marijke in beeld. 

Bovendien stonden bijna alle deelnemers aan de conference meeting, meer dan 

25 personen, in beeld. Ik zeg “bijna” want niet iedereen is zo bijdehand met de 

applicatie dat het allemaal gelijk gesmeerd liep. Ondanks uitvoerige ondersteuning 

van Ben bleef een enkeling helaas buiten beeld of was er wel beeld, maar geen 

geluid te horen.

Na een kwartiertje, waarin naast probleemoplossing bovendien gezellig werd 

gebabbeld tussen de diverse aangeslotenen, stelde Ben voor om de quiz te starten. 

Uiteraard was deze  bedoeld als “aankleding” voor de meeting, maar tevens als 

aanjager van gespreksstof. De vragen waren voor zowel de oudere jongeren als de 

jongere ouderen onder ons geschikt. 

Een paar voorbeelden: Wanneer Jacob lid van de vereniging werd, welk 

slaginstrument bij ons geen houten toetsen heeft (met enkele opties), wat de 

betekenis is van ppp, en vragen over het Oudejaarsconcert in de circustent. Maar 

ook enkele inventariserende vragen: hoe vaak musiceer je nu thuis (gemiddeld 

twee dagen per week), naar welk type concert gaat je voorkeur uit (1 filmmuziek, 2 

musical en 3 jazz).
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Er werd gescoord op goede antwoorden maar ook op de snelheid waarmee het 

antwoord werd gegeven. Tot mijn verrassing kwam ik in de bovenste helft van 

de scorelijst uit, maar dat zal ook wel iets te maken hebben met een voormalige 

secretaris functie. De werkelijke winnaar van de quiz leek in eerste instantie Pythia 

Smaal te zijn, maar binnen het uur werd dit door Ben, onder uitvoerige excuses voor 

de misser, gecorrigeerd naar de andere Smaal namelijk Jan. Ben bleek de scorelijst 

omgekeerd in beeld te hebben gehad. 

Al met al was het een gezellige sessie van anderhalf uur die door Ben op fantastische 

wijze is georganiseerd, geleid en aan elkaar gepraat. Het allermooist vond ik dat 

het doel om elkaar als groep weer eens even te kunnen zien en spreken hiermee 

ruimschoots is behaald. En wederom, wat is dit toch een buitengewone vereniging 

met zoveel samenhang, inventiviteit en veerkracht. Ben, hartelijk dank voor je inzet; 

je bent een ware ridder van de vereniging en wij kijken al uit naar de volgende 

evenementen.



- 38 -

Deze partij is onleesbaar!
D O O R: P E T E R PA U L B E R D E N

Dat hebben we als muzikant wel eens vaker. Hoe lastig is het, als er een 

handgeschreven partij gespeeld moet worden, of als de 1e en 2e partij door elkaar 

geschreven staan. Zelf heb ik er in het verleden best wel eens last van gehad en 

sinds enige tijd schrijf ik dit soort partijen over met behulp van Frescobaldi: een 

gratis en legaal alternatief voor Sibelius. Sibelius is natuurlijk veel uitgebreider, maar 

onbetaalbaar. Bij de partijen werd nogal eens een bes of een triool gemist. Met de 

nieuwe notatie is leesbaarheid daarvoor in ieder geval geen excuus meer.

Hoe begin je?

Allereerst zul je de software moeten downloaden van de website van Frescobaldi 

frescobaldi.org (afbeelding 1). Kies daar in het linkermenu: Downloaden. Je ziet 

dan wat je moet downloaden en installeren voor welk besturingssysteem. Om 

Frescobaldi te kunnen gebruiken moet je zowel Frescobaldi als Lilypond installeren.

Nieuwe compositie maken

Als je de software hebt geïnstalleerd, ben je zover dat je een eerste partij kunt 

invoeren. Allereerst moet er een partituur opgezet worden. Daarbij kies je eerst 

de titels en koppen (zie 1 in afb. 2), dan de benodigde instrumenten voor de 

verschillende partijen (zie 2, afb. 2), en dan de partituurinstellingen, zoals sleutels 

en tempi etc. (zie 3, afb. 2).

Noten invoeren

Dan hebben we nu de opzet voor onze eerste compositie af en kunnen we de noten 

gaan invoeren. In het invoerscherm staat onder elk instrument de tekst “% Muziek 

volgt hier”. Daaronder kunnen de noten ingevoerd worden. De namen van de noten 

https://www.frescobaldi.org/


- 39 -

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4
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zijn zoals gebruikelijk: c,d,e,f,g,a,b, en cis, fis, bes, es etc. De lengte van de noten 

wordt met een getal aangegeven: 1 voor een hele noot, 2 voor een halve, 4 voor een 

kwart etc.

De ingevoerde noten moeten door Lilypond vertaald worden. Daar gebruik je het 

knopje met het lelieblad voor, bovenaan de balk (afb. 4). Dan gaat het programma 

de gegevens interpreteren en er een nette uitvoer van maken die leesbaar is (zie de 

rechterkant van afb. 3). 

De ingevoerde muziek is ook af te spelen is als een midi bestand. Daar gebruik ik 

Frescobal-di ook voor. Als ik denk: “hoe speel je dat?”, dan kan ik precies dat stukje 

invoeren en door de computer laten afspelen. Weliswaar speelt de computer zonder 

gevoel, maar ritmisch in ieder geval correct.

Uitgebreidere mogelijkheden

Naast de noten zijn er ook nog allerlei notaties mogelijk om herhalingen, 

fraseringsbogen en dynamische tekens toe te voegen aan de muziek zodat het 

eindresultaat bijzonder bruik-baar is. Dit kost iets meer tijd, maar als je het wat 

vaker hebt gedaan wordt je er best handig in en kun je heel snel muziek invoeren. 

Op frescobaldi.org/uguide.nl.html staat een mooi overzicht van allerlei manieren 

waarop je de muziek kunt opzetten. Op lilypond.org/manuals staat een uitgebreide 

beschrijving met voorbeelden van hoe je de noten kunt invoeren. Ik heb Frescobaldi 

zelf bijvoorbeeld met veel plezier gebruikt om bijvoorbeeld muziek beter leesbaar 

te maken voor de altsax sectie van Phil Good, om een fagotpartij te transponeren 

naar tenorsax of om een partituur voor het saxofoonkwartet op te splitsen in aparte 

partijen.

Dus mochten jullie nou weer eens denken: “deze partij kan ik niet lezen” of “hoe 

speel ik dit stukje nou?”: ga eens aan de slag met Frescobaldi op een regenachtige 

zondagmiddag!

https://www.frescobaldi.org/uguide.nl.html
http://lilypond.org/manuals
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Kriebels en een 
warme deken
D O O R: H A N S V E R B E E K

Een warme deken kun je letterlijk en figuurlijk goed gebruiken in deze tijd. Buiten is 

het -5ºC en met al die coronamaatregelen worden we flink in onze vrijheid beperkt. 

Toch gaat dit geen klaagzang worden. Ik wil juist een positief geluid laten horen. 

Mooie plaatjes

Vorst en sneeuw doen mij denken aan jaren geleden. Lekker schaatsen met 

vrienden en familie en ondertussen even het hoofd leegmaken. De sneeuw verbaast 

mij iedere keer weer. Wat een mooie plaatjes worden er gecreëerd en je hoeft er niet 

Amaralyllis
van Jan Smaal
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eens de deur voor uit. Een blik in mijn achtertuin, de vallende sneeuw, de planten die 

langzaam allemaal sneeuwklokjes worden: daar word ik blij van. De koolmeesjes 

verkennen hun toekomstige woning al. Die woning heb ik zelf gemaakt en inmiddels 

hangen mijn huisjes op meerdere plekken. Bij Ed van Wijk bijvoorbeeld: “zijn” 

koolmeesjes zijn inmiddels ook weer terug in hun huisje.

Groeien en bloeien

Waar ik vrolijk van word zijn spontane acties. Eén daarvan kwam van dezelfde Ed, die 

zomaar aankwam met een potje sneeuwklokjes voor onze nieuwe tuin. Op gepaste 

afstand koffie gedronken en even bijgekletst. Van Jan Smaal kregen we in 2019 bij 

het Phil Food diner een amaryllisbol die na korte tijd prachtig in bloei kwam. Na de 

bloei heeft mijn vrouw de bol bewaard en vorige week kwam er opeens een stukje 

groen uit de bol. Na een week was de bloemstengel al ongeveer 60 cm hoog en 

verschenen er vier bloemknoppen. Reden genoeg om Jan nog een keer te bedanken 

middels een foto van de amaryllis (zie vorige pagina).

Bevrijding

Vorig jaar schreef ik over het Bevrijdingsconcert, dat helaas niet kon doorgaan. Ook 

dit jaar vrees ik dat mei te kort dag is. Maar in september is de herdenking van 

de Slag om Arnhem en als we dan allemaal gevaccineerd zijn en we corona in de 

verleden tijd kunnen schrijven, hoe mooi zou het zijn om dan het Bevrijdingsconcert 

te geven? Want bevrijd van corona mag ook gevierd worden.        

Beste muziekvrienden: hou vol, blijf sterk, help elkaar en blijf positief.
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Pils & Glorix
D O O R: E L LY G R O E N E N D I J K E N M A R I E K E M U L D E R

Ons muziekcentrum heeft betere tijden gekend op het gebied van bezetting en 

verhuur. De weinige leden en huurders die er komen, laten de boel netjes achter 

en houden een oogje in het zeil. Onder de huidige coronamaatregelen is het niet 

mogelijk om met een schoonmaakteam aan de slag te gaan, ook zijn bardiensten 

niet nodig. 

We hopen dat de situatie bij de volgende editie zodanig is veranderd, dat we weer 

een oproep kunnen doen voor schoonmaak- of zelfs bardiensten. We vertrouwen 

erop dat iedereen zijn schoonmaakvaardigheden thuis een beetje onderhoudt. En 

“tap” thuis een lekkere Leffe Blond, maar dan uit een flesje van de supermarkt. 

PROOST!

Het ga jullie goed. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Groeten van Elly, Rob, Esther en Marieke
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Agenda
Online Orkestbabbel    16 maart ‘21 

Phil Good     20:00 uur

  

Online Orkestbabbel    18 maart ‘21 

Dordrechts Philharmonisch Orkest    20:00 uur

   

Online Paasbingo    27 maart ‘21

Alle leden     19:30 uur 

Online workshop     8 april ’21  

“Iets meer dan toonladders” door Jan Gerrit Adema 20:00 uur

Alle leden

  

Online workshop     13 april ’21

“Famous composers”     20:00 uur

door Jos den Boer

Alle leden

Online Playground    22 april ’21  

Jury: Lisette Harms    20:00 uur

Alle leden
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