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Woord vooraf

100 jaar 
Dordrechts 
Philharmonisch 
Orkest 

en week voor de sluitingsdatum van de Phileriaan stuurt Marieke altijd een 

berichtje met een herinnering voor het inleveren van kopij. Ook deze keer, 

maar nu met de mededeling dat dit mijn laatste Woord Vooraf wordt als voorzitter. 

Eigenlijk heb ik daar niet zoveel over nagedacht, maar toch laat ik de afgelopen 10 

jaar maar eens de revue laten passeren. Het lijkt nog maar een paar jaar geleden 

dat ik voorzitter mocht worden van deze prachtige vereniging. We hebben heel veel 

bereikt en hebben gelukkig nog steeds een heel bloeiende vereniging. De wereld 

om ons heen is in 10 jaar tijd wel enorm veranderd. Een lockdown, zonder repetities 

en zonder uitvoeringen kwam in geen enkel plan voor. Ieder jaar staan er vele 

muzikale activiteiten op de agenda: soms hadden we meer dan dertig uitvoeringen 

en activiteiten! Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, kun je alleen maar 

terugdenken aan de prachtige concerten en feesten die zijn georganiseerd.  

Zonder één van de orkesten tekort te doen, denk ik met veel plezier terug aan het 

“Concours in eigen huis” (2016). Het was de afsluiting van een verbouwing van 

de zaal met prachtige verlichting. Dat het Dordrechts Philharmonisch Orkest in 

die zaal, ónze zaal zo prachtig speelde, gaf niet alleen mij, maar álle bezoekers en 

orkestleden een euforisch gevoel. Dit is De Phil in optima forma, een vereniging 

waar iedereen trots op is.  

E
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Dit gevoel moeten we ook vasthouden als we na corona weer mogen repeteren en 

prachtige concerten zullen geven. We willen niets liever dan repeteren en plannen 

maken voor de toekomst. Dan lijkt het jaar 2025 nog ver weg, maar dat is wel het 

jaar waarin de vereniging 100 jaar bestaat. 

Ik wens de nieuwe voorzitter net zoveel plezier toe als ik heb gehad en wil de 

vereniging bedanken dat ik de afgelopen periode voorzitter mocht zijn van deze 

prachtige club! 

Hans Gerritsen,
V O O R Z IT T E R

http://btastam.nl
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Afscheid Ger Nas 

We gaan hem missen. Ger Nas verhuist naar Groningen. Hij heeft zijn lidmaatschap 

van De Phil opgezegd. Na 1 mei is hij niet meer onze penningmeester. Dat is 

erg jammer, omdat hij nauwgezet en deskundig onze financiën beheerde en 

administreerde. Het bestuur van De Phil vergadert ongeveer iedere zes weken. In de 

coronatijd kwamen onze voorzitter, penningmeester en secretaris vrijwel wekelijks 

bij elkaar. Aanvankelijk in de bestuurskamer van het BeneVia Muziekcentrum (BMC), 

maar sinds enkele maanden digitaal. In al die vergaderingen is mij gebleken dat 

Ger altijd goed geïnformeerd was, in de muziekwereld goede contacten had en heel 

secuur en snel alle klussen uitvoerde die hij op zich nam. Ger is een aardig mens en 

was voor De Phil een betrokken, prima bestuurder. 

Extra inzet in coronatijd 

Het is niet goed voorstelbaar, maar de coronatijd heeft veel extra inzet gevergd van 

veel leden van onze vereniging. Onze kandidaatvoorzitter Sjarlot Kooi draait al sinds 

september 2020 mee in het bestuur. Ook is zij present bij de bestuursvergaderingen 

en wekelijkse meetings en is al flink aan de slag gegaan. Voorbeeld? Samen met 

Lisa Korevaar heeft zij meer structuur gebracht in onze jeugdafdeling en werd 

de relatie met ToBe opgepoetst. Een opleidingsplan wordt aangeboden aan de 

Algemene Ledenvergadering. Sjarlot is nu al vraagbaak en vertrouwenspersoon 

voor sommige (ouders van) leden. Wij zoeken nog steeds mensen die zich voor De 

Phil willen inzetten voor onze jeugdafdeling. Neem s.v.p. contact op met Lisa als je 

daar iets kunt gaan betekenen. 

Achter de Schermen
Door  P E T E R VA N G O O L, S E C R E TA R I S
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Coronaregels: de perikelen 

Waar corona speelt in Philverband is Peter Wolf de man die regelt en organiseert. 

Veel van dat werk gebeurt letterlijk achter de schermen. Voorbeeld? De KNMO liet 

ons op 26 februari weten dat in de persconferentie van de regering van 23 februari 

de regels voor lesgeven aan jongeren waren versoepeld. Repeteren door jeugdleden 

zou vanaf 3 maart mogelijk zijn. Lisette maakte onmiddellijk plannen voor repetities. 

Peter Wolf ging na welke aanpassingen nodig waren in het coronaprotocol. Hij 

maakte de benodigde melding aan de Gemeente Dordrecht. Deze adviseerde om 

toch maar om toestemming voor de repetities te vragen aan de Veiligheidsregio. 

Grote teleurstelling toen deze na ongeveer een week de toestemming weigerde. 

Vervolgens moest alles weer worden teruggedraaid. Dat kost je dan enkele uren. 

Vrijwel niemand die dat ziet. 

BMC doet dienst 

In coronatijd is ons BMC af en toe voor enkele uren vaccinatielocatie. Een 

huisartsenpraktijk gebruikt de ruimte dan om veilig hun patiënten te vaccineren. Op 

9 april is dat de groep 60- tot 65-jarigen. Zonder de inzet van enkele van onze leden 

is openstelling van het BMC daarvoor niet mogelijk. 

Jubilaris 

Gaat er wel eens iets mis? Zeker. Voorbeeld? In de nieuwsbrief waarin de jubilarissen 

van 2020 werden genoemd ontbrak een naam. Sjoerd Heuseveldt hoorde bij de 

leden die in 2020 al 12,5 jaar lid zijn van onze vereniging. Aan Sjoerd maak ik ook 

hierbij mijn excuses. Zodra corona daaraan niet meer in de weg staat, worden onze 

jubilarissen in het zonnetje gezet in een Philbijeenkomst. Sjoerd mag rekenen op 

extra aandacht. 
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Ten slotte  

Er zijn nog op heel veel fronten leden achter de schermen actief. Ook staan er mooie 

projecten op stapel. Daarin worden al veel uren gestoken. Wij gaan onder meer in 

september deelnemen aan De Dordtse Feesten. Informatie daarover zal iedereen 

binnenkort bereiken. 

http://www.holster.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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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    

Repetitietijden

Orkest    Repetitietijd      Dirigent  

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

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

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

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

Phil’s Bigband         maandag elke twee weken

      20:00-22:15   David Romanello 

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

    zondag  19:30-21:45 

mailto:voorzitter%40dpho.nl?subject=
mailto:secretaris%40dpho.nl?subject=
mailto:penningmeester%40dpho.nl?subject=
mailto:contributie%40dpho.nl?subject=
mailto:accommodatie%40dpho.nl?subject=
mailto:muziek%40dpho.nl?subject=
mailto:muziek%40dpho.nl?subject=
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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 8 juli 2021.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks zaterdag 24 juli 2021.

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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Jubilarissen

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 miniportret. 

In deze Phileriaan is het eerst de beurt aan Femke Kuijt en Carmen van 

der Staaij. Verderop in deze Phileriaan leest u over het jubileum van 

Vincent van Kekerix en Sjoerd Heuseveldt.

Van harte ge
feliciteerd 

met jullie 12,
5-jarig 

jubileum!
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Van harte ge
feliciteerd 

met jullie 12,
5-jarig 

jubileum!

12,5 jaar lid: Femke en Carmen
Door  F E M K E K U I J T,  C A R M E N VA N D E R S TA A I J  E N D E R E D A CT I E

Eerste muzikale stapjes 

Bij Femke op school werden na schooltijd blokfluitlessen aangeboden. Ze startte 

daarmee toen ze zeven jaar oud was. Daarna maakte ze via ToBe kennis met 

verschillende instrumenten en stapte over naar de klarinet. Bij Carmen ging het 

anders: “Ik ben direct begonnen op altsaxofoon toen ik tien jaar oud was. Eén van 

mijn vriendinnen speelde klarinet en daar was ik erg door gefascineerd. Ik wilde dus 

eerst klarinet spelen, maar mijn ouders adviseerden saxofoon, omdat zij vonden dat 

dit beter bij mij paste. Ik ben toen filmpjes op gaan zoeken en kwam tot de conclusie 

dat ik saxofoon wilde spelen.“ 

Naar De Phil 

Carmen had les van Victor Jonker en kwam op die manier in aanraking met De Phil. 

Na een half jaar les kwam ze in het Leerlingenorkest en daarna in het Jeugdorkest. 

“Toen ik zestien was mocht ik naar het Grootorkest, maar dan ‘moest’ ik wel wisselen 

van instrument, aangezien de alten al vol zaten. Ik ben toen overgestapt naar de 

tenorsaxofoon en dat is wel de beste keuze geweest in mijn ‘muzikale carrière’. 

Sindsdien speel ik in de tenorsectie.”  

Femke kreeg van haar klarinetdocent de tip om bij De Phil te gaan kijken: “Ik vond 

het samenspelen altijd leuker dan alleen, dus een orkest was eigenlijk een schot in 

de roos. Ik ben toen begonnen in het Leerlingenorkest, dat toen nog erg klein was. 

In mijn herinnering was er van elk instrument maar één. Ik heb tot 2019 altijd op 

besklarinet gespeeld. Daarna heb ik een tijdje niet bij De Phil gerepeteerd in verband 

met mijn studie. Na mijn ‘’break’’ ben ik overgestapt op de basklarinet. Ik ben toen 

ook doorgestroomd naar het Dordrechts Philharmonisch Orkest. Tot nu toe is dat 
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een hele goede beslissing geweest! Ik ben erg blij op de basklarinet en zou niet willen 

wisselen van instrument.” Voor Carmen geldt dat als ze nog eens zou wisselen, dat 

ze trompet zou willen spelen. “Om onze Naomi als voorbeeld te nemen: ik vind dit 

een erg stoer instrument voor een vrouw om te bespelen.” 

De mooiste herinneringen 

Zowel voor Femke als Carmen springen de Paasbingo’s eruit als het gaat om goede 

herinneringen. Voor Femke behoort de Paasbingo zelfs bij de leukste concerten om 

te geven: “De gezelligheid in de zaal, de leuke muziek en de thema’s maken het altijd 

één groot feest.” Carmen: “De Paasbingo’s waren altijd druk bezocht en fantastisch 

voorbereid in de sferen van het thema”. Carmen deelt met ons een foto van één 

van de Paasbingo’s met haar maatje Peter Klapwijk. “Ik heb in al die jaren dat ik 

bij De Phil zit een muziekmaatje gehad. Dat was Peter Klapwijk. Wij konden het 

super goed met elkaar vinden en lagen om van alles en nog wat in een deuk. We 

stonden ook voor elkaar klaar. Als hij dan weer een enkel of pols had gebroken, dan 

kwam die bikkel gewoon. Ik kon dan al zijn spullen dragen. We hadden altijd aan een 

half woord genoeg. Uiteindelijk is hij op wereldreis gegaan en daarna in Delft gaan 

wonen. Het contact is er nu nauwelijks, maar de herinneringen blijven!”

Carmen met Peter 

op de Paasbingo
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Ook de jeugdkampen staan op het lijstje mooie herinneringen voor Femke en 

Carmen: “die waren altijd leuk en gezellig. Er was altijd veel animo voor, en dat 

maakte het zo leuk. Je leerde elkaar in zo’n weekend ook op een andere manier 

kennen. Dat maakte de kampen extra waardevol.” 

Andere bijzondere herinneringen zijn voor Femke haar eerste concert met het 

Dordrechts Philharmonisch Orkest en voor Carmen het concert op het concours 

in 2016: “Zo mooi heb ik ons nog nooit horen spelen. Ongelooflijk wat wij kunnen 

presteren als we onwijs veel oefenen en een groot doel hebben. Sommige concerten 

zijn nu niet echt om trots op te zijn, maar deze is wat mij betreft een topper.“ 

Tot slot 

Femke is nog een paar jaar coördinator bij de jeugdorkesten geweest. Vanwege 

haar studie heeft ze besloten om hiermee te stoppen. Femke: “Op dit moment 

kijken we wie deze rol over kan nemen. 

Ik vind het coördineren leuk. En vooral 

het contact met de kinderen vind ik 

gezellig. Het is jammer dat we vanwege 

corona niet zoveel konden doen, maar 

de sinterklaasavond is bijvoorbeeld 

een leuke herinnering aan mijn tijd als 

coördinator van de jeugd.” 

Femke op klarinet
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VAC AT U R E
 

Redactielid Phileriaan  

Wil jij bijdragen aan het cement tussen onze orkesten: het 

verenigingsblad De Phileriaan? Heb jij ideeën voor de invulling daarvan 

en wil je die uit (laten) werken? Wil en kun jij ingezonden artikelen 

corrigeren en soms herschrijven? Dan is de redactie op zoek naar JOU! 

Ben jij iemand die  

• nauwkeurig en gestructureerd kan werken en oog heeft voor detail?  

• handig is met Word, e-mail en Onedrive? 

• leden en Vrienden van De Phil wil voorzien van een mooi      

verenigingsblad? 

• enthousiast is over wat zich afspeelt binnen de vereniging?  

• thuis is in de Nederlandse taal?  

• om kan gaan met deadlines?  

Aarzel dan niet en maak je kenbaar, ook als het je leuk lijkt, maar je nog 

twijfels hebt. We werken overigens volledig digitaal, dus coronaproof. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke via 

phileriaan@dpho.nl

mailto:phileriaan%40dpho.nl%20?subject=Vacature%20Redactielid%20Phileriaan
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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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Op 16 februari stond de tweede 

digitale workshop van De 

Phil gepland. Écht met elkaar 

muziek maken zit er voorlopig 

nog niet in, dus dit was een leuk 

alternatief. Menig Phileriaan, 

ongeveer 40 man, was achter 

het beeldscherm gekropen om 

met de workshop lichte muziek 

van Peter Kleine Schaars mee te 

doen. 

Door  S A N N E S L E G E R S E N D E R E D ACT I E

Straight  

swing!?
or
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Theorie 

Peter startte met wat theoretische uitleg over muziek, het notenbeeld, over wat 

de taak van de dirigent en van de muzikant is in een orkest, en twee verschillende 

manieren van ademhalen. Bij “hoog inademen” gaat het borstbeen (schouders) 

omhoog en deze manier van ademhalen is slecht regelbaar. Bij “laag inademen” 

gaat het middenrif omlaag en deze manier van ademhalen is goed regelbaar.  

Ritmes 

Peter vertelde dat de lichte muziek een aaneenschakeling is van maximaal 16 

verschillende ritmes. Deze liet hij zien in 16 maten van één tel: een waardevol 

overzicht om als kapstok te gebruiken. De makkelijkste maat is de kwartnoot of 

kwartnoot rust. De twee achtsten noten en de vier zestiende noten kent ook vrijwel 

iedereen, en een samenstelling van achtsten en zestienden lukt vaak ook nog wel. 

Als de punt om de hoek komt kijken, vraagt dat soms om wat uitvogelen thuis. De 

tip van Peter was om de ritmes die je goed kent weg te strepen, zodat je alleen de 

ritmes overhoudt die je nog wilt oefenen. Wel zo overzichtelijk. Later ontvingen we 

nog een overzicht van hoe dezelfde ritmes worden weergegeven in alla breve. Een 

handig overzichtje voor muzikanten die niet zo vaak lichte muziek spelen. 

Praktijkoefening 

Na de theorie koos iedereen één van de 16 maten van 1 tel uit om met de theorie 

in praktijk te brengen. Gelukkig was er ook gedacht aan de deelnemers die het stof 

nog niet uit hun toeter hadden geblazen (waaronder ikzelf). Zij mochten klappend 

meedoen met de ritmes.

Twee voorbeelden van 

weergave in alla breve
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Mysterie van de lichte muziek 

Daarna vertelde Peter in een notendop iets over de geschiedenis en over het 

“mysterie” van de lichte muziek. Bij muziek met rechte achtsten (“straight 8’s”) is 

de uitvoering gelijk aan de notatie. Hieronder valt bijna alle klassieke muziek, maar 

dus ook zeer veel lichte muziek, zoals bleek uit de quiz. Tegenover lichte muziek 

met rechte achtsten staat de “swing is the thing”. In deze muziek hebben twee 

genoteerde achtsten een onderverdeling in drieën, waarbij de eerste achtste 2/3 

tel duurt, en de tweede achtste 1/3 tel. De oorsprong van deze muziek ligt in Afrika. 

Klassiek geschoolde muzikanten willen graag precies weten waar “de tel” zit, dus 

waar precies de noten en de rusten komen. Maar muzikanten in de lichte muziek 

hebben een hekel aan onnodige rusten in een frase. In plaats van een korte noot 

met een rust erachter maken componisten van lichte muziek daarom liever gebruik 

van een iets langere noot met een punt erop. Cruciaal is dat die langere noot met 

punt erop wel kort gespeeld wordt: maak dus een punt van de punt! De grote tip is 

dan ook dat de notenwaarde in de lichte muziek ondergeschikt is aan de articulatie.

wordt dan

Van rust erachter naar punt erop

Ezelsbruggetje 

Peter deelde nog een heel handig ezelbruggetje: “dikkertje dap”, of voor de fast food 

liefhebbers onder ons “broodje kebab”. Het inzetten op de vierde zestiende van de 

tel is vaak ongelijk. Als je de zestienden van die tel allemaal een lettergreep uit 

dikkertje dap of broodje kebab geeft, moet je dus inzetten op: dik-ker-tje DAP, of op 
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Na deze kneepjes van het vak en de misvattingen over ‘swingen’ gehoord te 

hebben, gingen we de strijd met elkaar aan in de grote straight or swing quiz. De 

workshop was een succes! 

Voorbeeld om dikkertje DAP of broodje keBAB op toe te passen
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Jubileum slagwerkers 
Vincent en Sjoerd 
Door  V I N C E NT VA N K E K E R I X,  S J O E R D H E U S E V E L DT E N D E R E D A CT I E

Eerder in deze Phileriaan was te lezen over Femke en Carmen die bei-

den 12,5 jaar lid zijn. Nu is het podium voor de slagwerkers Vincent van 

Kekerix (12,5 jaar lid) en Sjoerd Heuseveldt. Door een vergissing viert 

Sjoerd zijn 12,5-jarig jubileum een jaartje later. Hij is dus al 13,5 jaar lid. 

Allereerst: 

Van harte 
gefeliciteerd 
met jullie 
jubileum!
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Van harte 
gefeliciteerd 
met jullie 
jubileum!

De Phil-loopbaan 

Zowel Vincent als Sjoerd begonnen met Algemene Muzikale Vorming (AMV): 

blokfluit dus. Vincent: “Ik wilde keyboard spelen, maar moest eerst AMV volgen. 

Die cursus duurde twee jaar en tijdens die twee jaar ontdekte ik alle leuke trommels 

en toebehoren. Daarna ben ik gaan lessen op de muziekschool in mijn woonplaats 

Sliedrecht. Ik kende De Phil toen nog niet, maar ik zat op school in Dordrecht. Daar 

ving ik iets op over De Phil. Ik begon toen bij het Jeugdorkest en stroomde daarna 

door naar het Grootorkest.” 

Sjoerd: “Ik begon al op mijn 6e jaar met AMV, en heb eigenlijk daarna gelijk gezegd 

dat ik verder wilde met drummen. En zo begon ik met trommelen op een snaredrum 

op drumles bij Anno Appelo. Na een half jaar ben ik gestart bij de allerkleinsten 

van het Leerlingenorkest met toenmalig dirigent René Leckie en daarna naar het 

Jeugdorkest. Mijn moeder (Marja Besjes) had nog een filmpje van mij tijdens een 

optreden in Kunstmin met het Leerlingenorkest: zie hieronder. Ik begon al op mijn 

14e bij het Grootorkest, omdat daar een extra slagwerker hard nodig was.” Sjoerd is 

begonnen op de trommel en heeft zijn vaardigheden uitgebouwd tot het hele arsenaal 

van het slagwerk. “Al is de drums zelf wel mijn favoriete slagwerkinstrument.” 

De Phil is er bij Sjoerd al vanaf zijn jonge jaren met de paplepel ingegoten: “Mijn 

moeder speelde klarinet bij het Grootorkest. Hierdoor ging ik op jonge leeftijd al 

vaak naar concerten en naar het Philgebouw, om mee te helpen met sjouwen en 

op- en afbouwen voor concerten. Ook 

kwam ik al bij de Paasbingo’s.”

Sjoerd als kleine 

jongen bij de 

Beierse Paasbingo
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De cirkel rond 

Vincent vertelt dat hij De Phil altijd heeft ervaren als een bijzonder warme, gezellige 

vereniging. Vincent: “Daarnaast heeft De Phil me op twee manieren geholpen in mijn 

carrière. In 2009 deed ik auditie voor het Conservatorium van Amsterdam en als 

slagwerker dien je je te bekwamen in nogal wat instrumenten die je niet thuis in 

de woonkamer hebt staan… Het toenmalige bestuur heeft mij toen een sleutel van 

het BMC gegeven, zodat ik daar op vrije dagen of na school kon repeteren voor 

mijn auditie. Met resultaat, want ik werd toegelaten! In 2014 ben ik vervolgens 

afgestudeerd in Amsterdam, niet als slagwerker maar als dirigent. Ik moest door 

een schouderblessure stoppen met slagwerk en ging toen directie studeren. Om 

de cirkel weer rond te maken, leek het me mooi om mijn afstudeerconcert te geven 

met het orkest waar alles begon: De Phil! En dat is gelukt! Dat concert in 2014 in 

Amsterdam was voor mij dan ook een echt Phil-hoogtepunt! Ondanks dat ik niet 

meer speel bij de Phil, ben ik nog altijd trots rustend lid te zijn.” 

Hoogtepunten en vriendschappen 

Voor Sjoerd is het Oudejaarsconcert in 2017 wel één van zijn hoogtepunten bij De 

Phil. Hij speelde toen solo met Tim den Haan. Sjoerd: “Een humoristisch xylofoonduet 

met Tim voor een volle zaal is toch wel iets waar ik voor opgetrommeld mag worden. 

De solo staat op het YouTube kanaal van Marcel van Ast. Hij is inmiddels al bijna 

4000 keer bekeken.” Klik op de foto om het filmpje af te spelen:

Oudejaarsconcert 

2017: Xylofoon 

medley door 

Sjoerd en Tim met 

Grootorkest

https://www.youtube.com/watch?v=eT_2zRRm_n4
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Sjoerd “Ik ben inmiddels alweer 13,5 jaar officieel lid van de Dordtse Phil. Je 

zou bijna kunnen zeggen: de tijd is voorbij getrommeld! Terugdenkend aan alle 

mooie herinneringen, concerten en uitjes is een muzikaal leven zonder De Phil 

bijna ondenkbaar. Een supergezellige en vriendschappelijke band met mijn 

medeslagwerkers Sander van der Klei en Tim den Haan zal er zeker voor zorgen dat 

ik voorlopig nog niet bij het Dordrechts Philharmonisch Orkest weg ben!”

Een filmpje van het Oudejaarsconcert 2009 
Door  M A R JA B E S J E S 

Sjoerd is 10 jaar en hij drumt bij Phil Kidzz. Hij komt net boven de trommels uit. Er 

zit zelfs een solootje op drums in. Mooi toch? Hij drumt hier alleen, eerder hielp 

Tim hem nog altijd mee. Maar Tim is inmiddels alleen bij Phil Young aan de slag 

(letterlijk).  

De dirigent is Lisette Harms. In het orkest zie je ook Femke op klarinet, Emma op 

hoorn, Carmen en Malou op saxofoon en Sander op trompet. Ze spelen Arabesque 

van Jacob de Haan. 

Ik stond zelf in de coulissen te kijken naar het 

optreden van mijn zoon. Dat heb je als je zelf 

ook moet spelen bij De Phil. Dan kun je zelden 

vanuit de zaal het concert volgen. Daarom heb 

ik het heel stil tussen de gordijnen gefilmd. Klik 

op de afbeelding om het filmpje te zien.

https://www.youtube.com/watch?v=uEsv5rZWTn0
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Workshop Johan de Meij 
Door  L É O N P L A N K E N 

Zittend op je eigen bank luisterend naar en pratend met een wereldberoemde 

Nederlandse componist, die vanuit zijn werkkamer in Amerika, achter zijn bureau en 

keyboard en uitkijkend over de rivier de Hudson, zijn kladjes laat zien en horen. Het 

zijn bizarre tijden en iedereen heeft er last van, maar wat komen er mooie dingen uit 

voort! 

p 11 maart is Johan de Meij anderhalf uur in gesprek met zo’n veertig 

Philerianen. Hij vertelt honderduit over zijn werk. En als we dan eindelijk 

afscheid van elkaar nemen heeft hij een aardig stapeltje YouTube-links voor ons 

achtergelaten om naar te luisteren. Klik hier voor het overzicht. 

Zijn werkwijze 

Tijdens die 90 minuten zijn er diverse vragen over Johans werkwijze. Het is bij hem 

niet zo dat hele melodieën hem zomaar te binnen schieten. Bij het componeren — 

zijn opdrachten heeft hij voor het uitkiezen — maakt hij eerst een routekaart, oftewel 

de lijst van het schilderij, de structuur. De invulling van dat frame volgt dan stukje 

bij beetje, en moet degelijk in elkaar zitten qua balans tussen snel en langzaam en 

verschillende toonsoorten, met goede overgangen. Daarbij maakt hij veel kladjes, 

wat hij een heerlijke manier van werken vindt. Op deze manier levert elke week werk 

ongeveer een minuut muziek op; in deze tijden van lockdown gaat dat wat sneller. 

Johans favorieten 

Johan laat de indruk achter van een zelfverzekerde man die gelukkig is met het werk 

dat hij doet en de kunst die hij maakt. Er verlaat niets zijn werkkamer waar hij niet 

tevreden over is, want hij is niet bang om passages te schrappen: ‘kill your darlings’. 

O

https://tinyurl.com/dphomeij
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Het meest trots is hij op zijn vijf symfonieën, maar 

ook het lied dat hij schreef voor de zestigste 

verjaardag van Jaap van Zweden heeft een bijzonder 

plekje in zijn hart. Dat lied mocht hij afgelopen 6 

december aan Jaap aanbieden tijdens een speciale 

uitzending van Podium Witteman. Verder schreef 

hij in het afgelopen jaar The Painted Bird: A Cry 

Against Fascism, naar een boek uit 1965 dat verhaalt 

over een Joodse jongen in de Holocaust. Dit is zijn manier om zijn afkeer van het 

toenemend racisme en fascisme in de Verenigde Staten te uiten. De première moet 

nog plaatsvinden: het stuk is al een tijd klaar, maar hij heeft het nog niet in het echt 

gehoord. Ook werkt hij aan zijn derde suite op basis van Romeo en Julia. Dat wordt 

erg uitdagend: daar heb je een toporkest voor nodig, “zoals jullie”. 

Een hart onder de riem 

Na een toezegging om bij ons op bezoek te komen — hij is nog nooit in Dordrecht 

geweest en vond het wel een aardig idee om een stuk te schrijven voor ons 

honderdjarig jubileum — sluit Johan de sessie af met een hartenkreet. 

“Lieve vrienden, dames en heren: hou alsjeblieft vol. Ik heb al heel veel van zulke 

zooms gedaan en ik hoor overal dat mensen hun instrument aan de wilgen hangen. 

Doe dat alsjeblieft niet, we hebben zo’n mooie hobby. Blijf studeren, want het komt 

echt weer goed. Geef niet op, blijf bij de vereniging. Ik garandeer je: jullie spelen 

straks beter en meer gemotiveerd dan vóór corona.”

Johan laat een routekaart zien
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I’m beginning to 
see the light  

Hoe een experiment ontstond en met succes werd afgesloten

Door  L E O N A R D S TO L K 

olter Hummel (trompet) opperde het idee om met de leden van Phil’s 

Bigband een opname te maken tijdens de lange coronalockdown. Niet 

zomaar een opname, maar een opname in delen waarbij ieder lid van de band thuis 

een opname maakte van zijn partij. Sander Stolk (drums) had hier al wat ervaring 

mee opgedaan met een andere band, en hij werkte het idee verder uit. Na wat 

overleg met andere bandleden werd besloten om het door te zetten. Sander zou 

het knip- en plakwerk van de muziek doen. Er werd gekozen voor het nummer I’m 

beginning to see the light dat onder andere geschreven werd door Duke Ellington, in 

een arrangement van Mark Taylor. Niet ontoepasselijk in deze tijd. 

Van start 

Aangezien een Bigband ook wel omschreven wordt als een ritmegroep omringd 

door blazers was de basis al snel gelegd. Sander van der Klei (basgitaar), Sander 

Stolk en Toine Willaert (toetsen) zorgden voor de guide track met zang (Theresia 

Kranendonk). Vervolgens werd de guide track aan ieder bandlid elektronisch 

W
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verstuurd, waarna deze met een koptelefoon beluisterd kon worden. Daarmee 

kon de partij ingespeeld en ingestuurd kon worden. Dit is even de korte versie 

van oneindig vaak opnemen, kritisch beluisteren en herhalen, alvorens het op te 

sturen. Nadat verschillende muzikanten hun weerstand/terughoudendheid wisten 

te overwinnen, werd al gauw duidelijk dat het niet onaardig zou gaan klinken. 

Vooral dat laatste motiveerde om door te gaan en de deelpartijen, op mobieltjes 

opgenomen, begonnen binnen te stromen. 

Foto’s 

Ondertussen had Wolter alle bigbandleden benaderd met het verzoek om foto’s in 

te sturen. Wolter had om foto’s gevraagd die tijdens de opname gemaakt waren 

(inclusief forse coronahaardos) om de animatie van het uiteindelijke resultaat te 

verzorgen. Dat heeft Wolter geweten. Wolter’s plan was om, bijvoorbeeld wanneer 

Theresia als zangeres de boventoon voerde, een foto van Theresia te projecteren. 

Ook dit veroorzaakte weer het nodige knip- en plakwerk. “Heel erg intensief, maar 

vooral leuk om te doen”, aldus Wolter. 

Uitwerking 

De uitwerking van het idee heeft nogal wat tijd gekost. De uitdaging was om de 

diverse partijen precies “onder elkaar” te krijgen, zo vertelt Sander. Bijvoorbeeld alle 

saxen tegelijk laten beginnen en eindigen valt vaak onder normale omstandigheden 

al niet mee. Nu werd het toch wel een hele klus. Daarnaast wordt bij bigbandmuziek 

een eigen interpretatie van het te spelen stuk wel op prijs gesteld. Wel zolang het 

maar de interpretatie van de dirigent is. Dit geeft echter nogal eens aanleiding tot 

verschillen.  

Dat je dit niet met een eenvoudige opname apparatuur makkelijk kunt mixen en 

corrigeren is duidelijk. Voor insiders: Sander gebruikte hiervoor een zogenaamde 

DAW (Digital Audio Workstation).  
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Eindresultaat 

Voor wat betreft het eindresultaat zijn de makers eigenlijk best wel tevreden. “Er 

is altijd iets te verbeteren” en, zoals terecht werd opgemerkt, “Het moet niet al te 

glad verlopen, anders is het te statisch.” Dat is tenslotte ook de charme van een 

optreden. Ook daar loopt weleens iets mis. De initiatiefnemers van dit experiment 

hebben hiervan het nodige plezier ondervonden, waarbij ik mij als deelnemer van 

harte aansluit. 

Ondertussen is op Facebook ruchtbaarheid aan deze opname gegeven. Tevens 

is het de inzending van de Bigband voor Phil’s Playground, waar Phil’s Bigband 

meedoet in de categorie “Fun”, waar het in principe ook voor bedoeld was. Al met 

al heeft dit experiment een positieve bijdrage geleverd aan samenwerking, dan wel 

harmonie.  

Voor wie het (nog eens) wil luisteren, hierbij de link en de QR-code:

https://www.facebook.com/philsbigband/posts/5350647255006090

https://www.facebook.com/philsbigband/posts/5350647255006090.
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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
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Primeur 

Online paasbingo  
Door  W I L B E RT S C H R E U D E R

p 27 maart was het dan zover: de COVID-19 Paasbingo 2021 ging van 

start. Een aantal weken van tevoren konden we ons aanmelden via 

Nico en ontvingen we de inloglink voor deze online zoomsessie. 

Vooroordeel 

Bingo wordt vaak geassocieerd met ouderen in zaaltjes achteraf in het café 

of de sportkantine. Niets is minder waar blijkt uit de Phil’s Paasbingo. Het 

waren grotendeels jongeren die aan “de lijn hingen”! Ruim 30 verbindingen zijn 

er geregistreerd en als ik alle gezichten heb geteld tijdens de sessie dan kom 

ik toch al snel op ruim 50 gezichten die aan het spel hebben deelgenomen. 

Helemaal top. 

Warm welkom 

Iedereen werd welkom geheten door Hans Verbeek en zijn charmante assistente 

Lisa Korevaar. Beiden hadden zich gevestigd in ons verenigingsgebouw. Voor 

wie het nog niet weet: beiden spelen euphonium. Alvorens echt van start te gaan, 

werden we getrakteerd op een mooi muzikaal intermezzo van Toine Willaert, 

wat hij eerder had opgenomen en wat door Ben voor ons werd afgespeeld. De 

klanken van We zullen doorgaan zijn wel heel toepasselijk in deze COVID-19 tijd.  

Het echte werk 

Aansluitend was het tijd voor het echte werk: Phil’s Paasbingo. Er stonden vijf 

O
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bingokaarten en ook nog eens drie rondes van het Rad van Fortuin gepland. Hans 

ontfermde zich over de handmatige bingoballenmachine en Lisa verwerkte op 

haar beurt de getrokken getallen op de digitaal zichtbare getallenbak. 

Notaris Nico de Kievit hield achter de schermen een oogje in het zeil of alle 

geroepen bingo’s oké waren. Zo niet, dan moest er een liedje gezongen worden. 

Een schat aan prijzen stond te wachten. Het viel echter op dat de dozen eieren 

wel erg populair waren zo rond Pasen. 

Avondklok 

Met de COVID-19 avondklok in het achterhoofd (21:00 uur) werd al snel duidelijk 

dat vijf bingokaarten net iets te optimistisch was. Derhalve was inkorten van 

het programma de enige optie. Uiteindelijk zijn er twee bingokaarten en twee 

rondes Rad van Fortuin gespeeld, en haastten Lisa en Hans zich naar huis. De 

avond werd afgesloten met een muzikale opname van The Pink Panther en 

Soldaat van Oranje door Phil Young.  

Tot slot dank aan eenieder die achter de schermen heeft bijgedragen aan dit 

succes. Gaan we volgend jaar voor een 2022 live versie? We zullen het hopen! 

Tot dan & still stay safe! 

In het midden de prijzen voor Phil’s Paasbingo
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http://www.nanningscatering.nl
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Improviseren 

kun je leren
DPHO Workshop met David Romanello

Door  S A N D E R VA N D E R K L E I

De volgende in een serie Phil workshops. 
Ik ga er eens goed voor zitten. David 
Romanello, de nieuwe dirigent van de 

Bigband, belooft ons mee te nemen in de 
wondere wereld van het improviseren.
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Waarom improviseren?

Dan kun je denken: “Huh? Maar ik speel toch alles van bladmuziek? Wat heb ik 

hieraan?” Nou, David kan je vertellen wat er zo bijzonder aan is, wat ervoor nodig is 

en wat de principes achter het improviseren zijn. Improviseren is voor de spelers van 

klassieke muziek, zoals wij die doorgaans in onze orkesten spelen, misschien iets 

wat niet voor de hand ligt of waar weinig energie in wordt gestoken omdat het ook 

niet echt nodig is. Alles staat immers al tot in het kleinste detail uitgeschreven. Maar 

wij hebben natuurlijk ook een bigband in onze gelederen en met de andere orkesten 

spelen we toch ook af en toe lichte muziek en/of jazz. Juist in die muziekstijlen 

draait het vaak om improvisatie. Reden genoeg om eens aandachtig te luisteren wat 

David ons te vertellen heeft!

Workshopleider van gewicht

Verspreid over twee maandagavonden wordt er een interactieve workshop gehouden 

onder andere met behulp van YouTube, geluidsfragmenten en een MentiMeter quiz. 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt al snel duidelijk dat we hier te maken hebben 

met een doorgeleerde en doorgewinterde improvisator. David is immers geschoold 

aan het conservatorium te Tilburg en heeft vele studies naar improvisatie gedaan. 

Hij kan ons dan ook haarfijn de theorie achter het vrije spel uitleggen.

Introductie en theorie

We beginnen de 1e sessie met een algemene beschouwing over de oorsprong van 

improvisatie, hoe en waar jazz is ontstaan, wat een “blue note” precies is, wat voor 

typen toonladders er zijn, hoe akkoorden zijn opgebouwd en hoe je ze kan gebruiken 

in relatie tot improvisatie. In een vlot tempo en met behulp van zowel audio als 

videofragmenten en natuurlijk de quiz wordt er door de stof heengegaan. Opgedane 

kennis wordt direct getoetst door middel van quizvragen als: Welke vijf tonen van 

een toonladder gebruik je bij een pentatonische toonladder? Wat is het verschil 

tussen een mineur en majeur akkoord? Wat voor soort akkoord is deze vierklank: 
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C-Eb-Gb-A? Best lastige vragen als je nieuw bent in de jazz theorie! De workshop 

eindigt met de uitslag van de quiz, de gelukkige winnaar is onze “Tigerbaby” Toine.

Verdere verdieping

Na deze 1e sessie wordt het kaf van het koren gescheiden. De echte diehards 

blijven een week later over voor de 2e sessie. De groep is zo ongeveer gehalveerd. 

Misschien schrikt zo’n boel theorie toch een beetje af. Maar de resterende 

deelnemers zijn niet minder enthousiast, integendeel! Sessie 2 wordt afgetrapt met 

een kleine opfriscursus, alvorens we weer diep de theorie in duiken. We beginnen 

met wat vragen over de voortekens van verschillende toonladders, de meesten van 

ons welbekend, maar al snel gaat het mij duizelen. David introduceert namelijk 

“kerktoonladders”, waar ik nog nooit van had gehoord. Een kerktoonladder is een 

toonladder met tonen uit een diatonische reeks, dus met dezelfde intervallen als 

een grote-tertstoonladder, die echter op een andere toontrap kan beginnen. Dit 

heeft als gevolg dat het patroon van hele en halve tonen verschoven is ten opzichte 

van de tonica (en dominant) van de toonreeks. In de afbeelding staat dat visueel 

weergegeven, met daarbij de verschillende benamingen. Probeer ze ook eens na te 

spelen om het verschil te horen!

Al snel hebben we het daarna ook over de kwintencirkel en over akkoorden 

progressies, allemaal veelgebruikte termen in de jazz.  

Wisten jullie bijvoorbeeld dat de meest gebruikte akkoordenprogressie in de jazz 

de 2-5-1 progressie is? Ook wel geschreven als II-V-I met behulp van Romeinse 

Kerktoonladders
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nummering. In het geval van een muziekstuk in C Majeur houdt dat in dat de 

volgende akkoorden worden gespeeld: Dm7-G7-Cmaj7. De D is de tweede toon in 

de toonladder van C, G is de vijfde en C is de eerste. Deze akkoordenprogressie kun 

je vervolgens op alle toonladders en toonsoorten toepassen, superhandig! En zo zijn 

er nog meer slimmigheidjes en ezelsbruggetjes die je kan toepassen bij improvisatie 

om het jezelf makkelijker te maken (of juist moeilijker).  

Al afgehaakt? 

Misschien dat sommigen inmiddels zijn afgehaakt bij het lezen van dit stuk, maar 

mijn ervaring is dat er een wereld voor je opengaat bij het verdiepen in jazztheorie 

en improvisatie. De theorie is in eerste instantie wellicht wat afschrikwekkend, maar 

als je er eenmaal mee aan de slag gaat met je instrument en met simpele instructies 

op gang wordt geholpen, dan is het eenvoudiger dan je denkt. Het vereist slechts 

wat basiskennis en natuurlijk enige fantasie. 

Gelukkig doen we het wel goed qua theorie als vereniging volgens David, hij was 

erg onder de indruk van de kennis die toch al aanwezig was bij de aanwezigen in 

de workshop. Wat rest is een live ‘doe-workshop’ waarin we met onze instrumenten 

echt gaan improviseren. Daar kijk ik al reikhalzend naar uit. 

Improviseren: doen! 

Onze Tigerbaby Toine heeft ook nog eens op video vastgelegd hoe er thuis vrij 

eenvoudig geïmproviseerd kan worden. Klik hier om dat af te spelen. Een gratis en 

laagdrempelige les op de structuur en melodie van My Favorite Things uit de musical 

The Sound of Music. Ik raad daarnaast de versie van dit lied van John Coltrane aan, 

om een beeld te krijgen van wat improvisatie inhoudt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yw-B_QkuabE
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Mutaties
Door  P E T E R PA U L B E R D E N 

Nieuwe leden  Marieke van der Veer, PSZ, blokfluit, per 1-10-2020 

Vertrekkende leden Ger Nas, PGD, klarinet, per 30-4-2021 

   Collin Hogeboom, MZK, drums, per 31-07-2021 

   Yvonne de Wagenaar, PSZ, blokfluit, per 28-2-2021 

   Ine van Hinsberg, PGD, dwarsfluit, per 31-5-2021 

   Jan van Gurp, PGD, trompet, per 31-5-2021 

   Teun Vingerling, PKZ, drums, per 30-6-2021 

Nieuwe vrienden  Dhr. P. van der Graaf, per 1-4-2021 

Vertrekkende vrienden Mevr. Boshoven, per 31-12-2021 

   Mevr. Rombout, per 31-12-2021 

Ledental per 31/3: 178 (1/1/20: 185)  

Vriendental per 31/3: 130 (1/1/20: 137) 

Rustende leden per 10/2: 28  (1/1/20: 28)
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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.

http://www.thna.nl
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Groene vingersnieuws van het

Team

Op woensdag 7 april jl. bezocht een delegatie van het Wellantcollege het Philgebouw. 

Vier leerlingen en een docent reageerden positief op ons verzoek om samen de tuin 

van het Philgebouw een nieuw uiterlijk te geven. Nadat Sander en ik telefonisch een 

en ander hadden voorgesproken, hadden de leerlingen de opdracht gekregen om 

een plan uit te werken. Voor de leerlingen een machtig mooi project als onderdeel 

van hun studie. Voor De Phil een erg dankbare hulp. De leerlingen waren meteen 

enthousiast toen ze oppervlakte zagen waar ze een plan voor mochten maken. Ze 

stelden veel vragen om een betere indruk te krijgen van onze verwachtingen.  

We verwachten het plan snel te ontvangen. Waarschijnlijk zullen we dan nog een 

keer bij elkaar komen om de puntjes op de i te zetten. Daarna is het de bedoeling 

Door  S A N D E R E N B E N VA N D E R K L E I
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Team

dat een aantal vrijwilligers van De Phil samen met de leerlingen de handen uit de 

mouwen gaan steken. 

 

Het minibos dat in de herfst is geplant staat al in bloei. Dat zal in de plannen een 

prominente plaats krijgen. 

 

In de winter hebben we van Hemmy een partij hardhouten planken en palen gekregen 

waarmee bijvoorbeeld bloembakken kunnen worden gemaakt. Van een vriend kregen 

we hardhouten schuttingdelen die ook kunnen worden gebruikt voor verschillende 

doeleinden. Het insectenhotel is al gereed en wacht op een smaakvolle inrichting. 

 

.

Insectenhotel wacht op een smaakvolle inrichting

Door  S A N D E R E N B E N VA N D E R K L E I
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Agenda
22 apr ‘21         19:30 uur Phil’s Online Playground             alle orkesten 

Je kunt je hier aanmelden voor Phil’s Online Playground

5 sep ‘21 of 12 sep ‘21 Dordtse Feesten    Phil’s Zomer Orkest 

nov 2021*   Phil Festival                alle orkesten   

26 dec 2021     12:00 uur Oudejaarsconcert  alle orkesten 

* Definitieve datum per orkest nog te bepalen 

Een fysiek evenement/ concert kan pas doorgang vinden als de (corona)

omstandigheden en de landelijke of regionale maatregelen dit toelaten. De fysieke 

evenementen en concerten die in de agenda staan benoemd, zijn dus onder 

voorbehoud. 

https://sap-se.zoom.us/webinar/register/WN_p36B8Mk2R2CzgYf9MLgXLA
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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

http://vanreesverf.nl
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