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 Jubilarissen 2021 en 2022
 Drive-through huldigingen voor onze leden

 Concert voor Ukkepuk
 Muziek voor en met de allerkleinsten

 Marijke & Ben
 Miniportret van twee oer-Philerianen
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Contact – Dordrechts Philharmonisch

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

       (niet altijd iemand aanwezig)

Voorzitter – algemene zaken, sponsoring en PR

Sjarlot Kooi      voorzitter@dpho.nl  

Secretaris – secretariaat, verslaglegging, ledenadministratie en Phileriaan

Peter van Gool      secretaris@dpho.nl  

Penningmeester – financiën en boekhouding

Willy Leferink       penningmeester@dpho.nl 

Lasthebber financiën – contributies en lesgelden

Steven Kransse      contributie@dpho.nl  

Accommodatie – verhuur en horeca

Ron van Dijk      accommodatie@dpho.nl 

Muziek – orkesten, instrumenten, programmering en websites

Peter Wolf       muziek@dpho.nl  

Jeugd – jeugd en jeugdopleidingen 

Lisa Korevaar      opleidingen@dpho.nl 

Beheer gebouw   

Hans Gerritsen         

 

Repetitietijden

Orkest    Dag  Tijd      Dirigent  

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

Phil Young                                            donderdag  18:30-19:45   vacature

Phil Kidzz                                            donderdag  17:45-18:15   vacature       

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 

Wie wat waar
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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 14 april 2022.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks 30 april 2022.

Redactie

Malou Moor en Marieke Mulder

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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W
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http://www.benevia.nl
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W
oord vooraf

en nieuw jaar, nieuwe kansen. Corona lijkt verder 

weg dan ooit en versoepelingen zijn in aantocht. 

Alle orkesten repeteren weer en afgelopen donderdag 

stonden er twee stoere blokfluiters voor  Phil Young 

hun partijtje mee te blazen. Bij Phil Kidzz zat een nieuw 

meisje op dwarsfluit en ze speelde haar partijtje keurig 

op aangeven van Jos. Heerlijk om te zien. Na achten 

klonken de tonen van het Dordrechts Philharmonisch 

me ook weer vertrouwd in de oren. Net als dinsdag 

toen ik in het gebouw was en Phil Good weer hoorde 

spelen. Ik verwacht dat ook de derde helft weer 

mogelijk wordt op korte termijn. Toch zijn er ook 

mensen die de versoepelingen niet toejuichen, omdat 

ze een kwetsbare gezondheid hebben, bijvoorbeeld. 

Ook daar moeten we rekening mee houden. Hoe 

anders was dat vorige winter, toen we eindeloos lang 

niet mochten repeteren of samenkomen. Laten we 

proberen blij te zijn met wat we hebben. 

ALV 

Natuurlijk zijn er ook negatieve dingen te benoemen. 

Zo ben ik niet echt tevreden over de ALV van begin 

februari. Het goede nieuws was de hoge opkomst, 

waaruit een grote betrokkenheid spreekt. Het bleek 

echter te moeilijk om met alle emoties bij iedereen op 

een goede manier om te gaan. En dat was jammer en 

niemands bedoeling. Een lesje in bescheidenheid, hoe 

moeilijk het is om goed te communiceren. Het heeft 

mij gesterkt in het idee dat we in kleinere groepen met 
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elkaar in gesprek moeten over wie we zijn en wat we willen. 

Meerjarenvisie 

Zoals al eerder benoemd, is dat een traject dat we onder leiding van 

een externe willen gaan uitrollen binnen De Phil, enerzijds om tot een 

meerjarenvisie te komen en anderzijds om de vereniging van en 

voor iedereen te laten zijn. Belangrijk is in dit traject dat we juist in 

kleine groepen met elkaar in gesprek gaan, zodat iedereen ook zijn/

haar zegje kan doen. U hoort daar de komende tijd meer over. 

Stem 

Ook is het jammer dat er opzeggingen zijn, soms omdat er niet meer 

met plezier gespeeld wordt, soms omdat het te druk is en soms ook 

zonder opgave van redenen. Juist nu, nu we een traject starten om 

met de leden in gesprek te gaan, is het jammer als je ontbreekt. Doe 

alsjeblieft mee en laat je stem horen! We moeten het samen doen! 

Drive-through 

Ik sluit graag af met een terugblik op de drive-through met 

de jubilarissen. Geen nieuwjaarsborrel, maar wel een mooie 

gelegenheid om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit gebeurde 

onder toeziend oog van Karin vanuit haar koek-en-zopietent op de 

parkeerplaats. Het was voor het bestuur ook een mooie gelegenheid 

om een aantal leden te spreken onder het genot van glühwein en 

een oliebol. De drive-through was voor ons ook het moment om het 

jaarthema bekend te maken: “tutti”, samen. Dat hebben we nodig, 

samen muziek maken, samen trots op onze vereniging, samen de 

schouders eronder.  

Op onze website en op Facebook zijn er mooie rapportages en 
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sfeerbeelden gedeeld. Ook in deze editie van ons verenigingsmagazine 

is een verslag opgenomen. Over de website gesproken: op www.

dpho.nl staan weer evenementen op de agenda. Ook is de rubriek 

“vacatures” toegevoegd.  

Open deur 

Tot slot nog één open deur om in trappen. In de vorige Phileriaan en 

zelfs op het kaartje dat u in de bus hebt gekregen, is Hans Gerritsen 

als bestuurslid weggevallen. Iedereen weet dat dat niet klopt, maar 

voor de zekerheid breng ik het toch nog even onder uw aandacht.  

http://btastam.nl
http://www.dpho.nl
http://www.dpho.nl
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De Phileriaan is het verenigingsblad van het Dordrechts Philharmonisch.

Publicaties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

© 2022 Alle rechten voorbehouden aan het Dordrechts Philharmonisch.
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p 22 januari 2022 hebben wij op bijzondere wijze de jubilea van de 

jaren 2020 en 2021 gevierd. Al voor het tweede jaar op rij kon wegens 

de coronapandemie onze nieuwjaarsbijeenkomst niet doorgaan. Dat 

betekent ook dat het moment voor de huldiging van de jubilarissen passeerde. 

De regel is dat de jubilea van leden van De Phil worden gevierd tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst van het jaar volgend op het jubileumjaar. De uitzondering 

daarop zijn de jubilea van leden die al 60 of 70 jaar aan De Phil zijn verbonden. Dat 

wordt gevierd op de dag van het jubileum of een dag zo dicht mogelijk daarbij.

Door corona gebeurde er te weinig op onze podia en vóór de schermen. Daarachter 

is heel veel gaande. Enkele punten hiervan wil ik hier aanstippen.

Subsidies

Corona heeft subsidiepotten geopend waaruit wij proberen te putten voor De Phil. 

Dat vergt een wezenlijke inspanning. Wij proberen samenwerking met andere 

verenigingen en organisaties in de culturele sector aan te gaan of te verstevigen. 

Daarmee zoeken wij naar mogelijkheden om De Phil meer bekendheid te geven. 

Een resultaat daarvan is de open dag van alle muziekverenigingen op zaterdag 4 

juni 2022. De Gemeente Dordrecht zorgt voor publiciteit.

Platform Amateurkunsten

Voorzitter Sjarlot Kooi heeft als representant van het Platform Amateurkunsten 

op woensdag 23 februari deelgenomen aan de bijeenkomst waarin de politieke 

partijen in het kader van de gemeenteraadverkiezingen discussieerden met 

vertegenwoordigers uit de Dordtse cultuur. Daarbij werd De Phil gepresenteerd. 

Achter de Schermen
Door:  Peter van Gool, secretaris

O
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Deze bijeenkomst werd uitgezonden door RTV Dordrecht. 

Huishoudelijk reglement

In de reguliere ALV op dinsdag 22 maart 2022 zal een concept voor een huishoudelijk 

reglement worden gepresenteerd. De discussie die werd gevoerd na ‘The Voice’-

onthullingen over een veilige omgeving in werk en vrijetijdsbesteding, zal in het 

concept ook aandacht krijgen.

Doorontwikkeling De Phil

De komende maanden zal in groepen worden gesproken over of en hoe De 

Phil zich zal moeten ontwikkelen en ‘waar de vereniging zal staan’ op de 100ste 

verjaardag. Ieder lid zal in de gelegenheid zijn om in dat proces betrokken te zijn. 

Op 24 donderdag februari wordt een eerste bijeenkomst gehouden waarin wordt 

gezocht naar een voor De Phil geschikte aanpak van dit proces.

Jaarprogramma 2022

Het ziet er naar uit dat de kans groot is dat wij weer zullen kunnen gaan repeteren 

en concerten geven zoals vóór de pandemie. Veel energie wordt nu gestoken in 

het invullen van het jaarprogramma. De orkesten zijn daarbij initiatiefnemer. Op 

onze vernieuwde website zal de komende tijd meer en meer content in de agenda 

verschijnen.

Wij kunnen samen weer aan de slag.

 

http://riwal.com
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http://rvlot.nl
http://www.reedijk.nl
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Phil’s Drive-through
Door: Marieke 

 

Het was een gure zaterdag, 22 januari 2022. Eígenlijk eentje om snel te vergeten. 

Maar niet deze dag, want vandaag werden de jubilarissen van 2021 én 2022 in het 

zonnetje gezet.  

Wijzigingen 

Tot en met 2019 was het de nieuwjaarsreceptie waarop de jubilarissen in het 

zonnetje werden gezet: in de foyer, onder het genot van een hapje en een drankje, 

in aanwezigheid van leden en belangrijke naasten. Dat dat vorig jaar en dit jaar 

niet mogelijk was, spreekt voor zich. Grote groepen (binnen) ontvangen behoorde 

nog niet tot de mogelijkheden.  

GePHILiciteerd 

De Phil zou De Phil niet zijn om er toch een gedenkwaardig moment van te maken, 

waarbij de jubilaris wordt toegesproken en wordt voorzien van de versierselen of 

presentjes die bij het jubileum horen. Er stonden veel jubilarissen op de lijst: 34 

in totaal, als ik het wel heb. In de auto of op de fiets werd de jubilaris ontvangen 

op de parkeerplaats. Het was wel duidelijk waar de jubilaris verwacht werd: voor 

de borden met gePHILiciteerd en daarop de verschillende lidmaatschapsjaren 

waarbij gejubileerd wordt. 

Bedwarmer  

Met het autoraampje open was de speech van een van de bestuursleden sowieso 

te horen, maar voor alle zekerheid werd er met een microfoon gewerkt. Na de 

speech ontving de jubilaris een “brief”, die elders in deze Phileriaan te lezen is. 

Daarna kwam het presentje met behulp van een ouderwetse bedwarmer via het 

autoraam bij de jubilaris. Of, als de jubilaris op de fiets kwam, rechtstreeks bij de 
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jubilaris. Dit moment werd vereeuwigd met een foto gemaakt door Myrthe.  De 

bedwarmer was een mooi instrument om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. 

Daarna kwam je Beppie (Karin) tegen. Of was het nou Kokkie? Karin had onder 

de partytent niet alleen koffie, thee of glühwein voor de liefhebber, maar ook de 

door Sjarlot gebakken oliebollen. En dat ze lekker waren, blijkt wel uit het feit dat ik 

hoorde dat er naar het recept werd gevraagd. 

Post 

Waarschijnlijk kunt u 

zich voorstellen dat niet 

iedereen persoonlijk 

aanwezig was. De 

presentjes/ versierselen 

die niet overhandigd zijn, 

zijn opgestuurd naar de 

leden, of op een later 

moment overhandigd. 

Verrassend 

Terug naar de parkeerplaats. Daar stroomde het gewoon door met jubilarissen. 

Wie je dan als volgende jubilaris zag, zorgde soms ook voor verbazing. Bij mij werkte 

het destijds zo dat je eerst vooral binnen je eigen sectie andere leden leert kennen. 

Via je `buursecties´, de ontmoetingen in de pauzes en de bardienst leer je steeds 

meer leden kennen. Maar op het moment van starten had ik geen weet van wie er 

met mij in een ander orkest of aan de andere kant van hetzelfde orkest in datzelfde 

schuitje zat. Verrassend! 

Kunstenaars 

Toen ik de brief thuis nogmaals, maar aandachtiger, las, moest ik bij de strofe 

K A R I N  O N D E R  D E  P A R T Y T E N T
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“alle leden zijn belangrijk, iedereen heeft zijn of haar eigen kleur. Samen vormen 

die kleuren een schilderij.” meteen denken aan de workshop die Jan Gerrit in 

april 2021 verzorgde met de naam “Meer dan toonladders”. Jan Gerrit kwam toen 

menigmaal filosofisch uit de hoek, bijvoorbeeld met de uitspraak  “muziek ís” en zijn 

uitleg daarover, maar hij sprak ook over klankkleuren en de opbouw van muziek.  

Hij vertelde dat schilders al hun kleuren samenstellen vanuit de drie primaire 

kleuren. In de muziek zorgen de 12 tonen én alle octaven voor een ongekende 

rijkdom aan klankkleuren. Volgens mij is die rijkdom aan klankkleuren ook een te 

koesteren onderdeel van onze vereniging.  Laten we als vereniging blij zijn met en 

zuinig zijn op de (klank)kleurenpracht. Laat de liefde voor muziek ons verbinden. 

We zijn allemaal kunstenaars, jubilaris of niet.  

Droom 

Enkele weken later hoorde ik dat zelfs tijdens 

de drive through een nieuw lid is ingeschreven: 

Bente. Hiermee komt voor jubilaris Marjon 

haar droom die ze met ons deelde in haar 

jubilarisinterview een stapje dichterbij. Haar 

droom is namelijk om met haar dochter in 

hetzelfde orkest te spelen.  

Interviews 

Een aantal jubilarissen uit 2022 wilde meewerken aan het “jubilarisseninterview”. 

Hiervan leest u gedurende dit jaar de interviews terug in onze Phileriaan. Veel 

plezier! 
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Jubilarissen 2022 
  
50 jaar 
Marijke van der Klei – van der Graaf 
Wolter Hummel  

40 jaar 
Inge van der Veer - Groenevelt  
Ben van der Klei   
Rob Holster    

25 jaar 
Marjolein Eyskoot 
Sander van der Klei 

12,5 jaar 
Harrie Verlegh    
Ad de Kievit    
Kees van der Linden   
Janet Flikkema - van Dijk - de Bruin  
Annette van der Reest   
Jan Smaal    
Pythia Smaal    
Edith Stam    
Els Rijsdijk - van Kooij    
Ed van Wijk    
Els van Hove - Schuit    
Peter Paul Berden   
Guus Stefess    
Kitty van Nispen    
Suzan Holster - van der Laan  
Willem Reidel    

5 jaar 
Evi Broere 
Ruben van Delden 

M A R I J K E ,  5 0  J A A R  L I D

W O L T E R ,  5 0  J A A R  L I D

M A R J O L E I N ,  2 5  J A A R  L I D

E D I T H ,  1 2 , 5  J A A R  L I D

S A N D E R ,  2 5  J A A R  L I D

A N N E T T E ,  1 2 , 5  J A A R  L I D
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Jubilarissen 2021 

40 jaar  
Liesbeth Middelkoop 
Esther Schenk 

25 jaar  
Nicole Huijgen 

14,5 jaar 
Sjoerd Heuseveldt   

12,5 jaar  
Femke Kuijt    
Carmen van der Staaij   
Vincent van Kekerix    
Marieke Mulder   
Willemijn Mulder   
Erno Brouwer    
Marjon Lutz - van der Hel

N I C O L E ,  2 5  J A A R  L I D

E R N O ,  1 2 , 5  J A A R  L I D

M A R I E K E ,  1 2 , 5  J A A R  L I D

E S T H E R  E N  L I E S B E T H ,  4 0  J A A R  L I D



Malou Moor Design Studio
Websites & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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Ha Jubilaris,  

Fijn dat je gekomen bent op deze ‘nieuwjaarsreceptie’ om je felicitaties in ont-

vangst te nemen. Hoe anders dan anders, maar zeker niet minder gemeend. 

En deze nieuwjaarsreceptie gaan we vast voorlopig niet vergeten, juist omdat 

‘ie zo anders is. Helemaal als je bedenkt dat de jubilarissen van vorig jaar ook 

uitgenodigd zijn. Toen hebben we de viering overgeslagen, omdat we ervan uit 

gingen dat er snel een nieuwe mogelijkheid zou komen om ’t over te doen. Dat 

bleek niet zo te zijn. En om dit jaar het eren van de jubilarissen niet weer een 

jaartje op te schuiven, zijn we blij dat je op onze buiten party gekomen bent.  

Een muziekvereniging lijkt soms wel op een schilderspalet: als je begint met 

schilderen zijn alle kleuren keurig gescheiden op het palet aangebracht, maar 

na een tijdje is het palet een bonte mengelmoes van kleuren. Ook het aantal 

kleuren is fors toegenomen door alle mengkleuren. Het palet wordt een schil-

derij op zichzelf. 

Onze vereniging is in 1925 opgericht, een overzichtelijke vereniging bestaande 

uit een aantal leden dat muziek maakte. De Phil is inmiddels uitgegroeid tot 

een grote organisatie met veel leden en vrienden, spelend in 7 orkesten en in 

een eigen pand. Vandaag zijn er 34 jubilarissen, met een lidmaatschap tussen 

5 en 50 jaar.  

Alle leden zijn belangrijk, ieder heeft zijn of haar eigen kleur. Samen vormen die 

kleuren een schilderij. Misschien wel heel veel schilderijen, maar altijd samen… 

Als er niet geschilderd wordt, droogt de verf op en worden de kleuren doffer. 

Ook ontstaan er geen nieuwe mengkleuren meer. Zo voelen de laatste 2 jaar 

ook een beetje, we hebben moeten merken dat het best lastig is alle kleuren op 

dat palet te houden, we zien elkaar niet meer zo vanzelfsprekend, we mogen 
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lange periodes niet samen muziek maken, optredens gaan soms wel en soms 

niet door…. Bardiensten worden verzet in de tijd of helemaal afgezegd, en leu-

ke activiteiten zijn lastig te bedenken en te organiseren. Als we niet oppassen 

worden de kleuren doffer en ontstaan er minder mengkleuren. 

Daarom zijn we blij dat we vandaag iets te vieren hebben. Een aantal leden 

kunnen we in het zonnetje zetten omdat ze een jubileum bereikt hebben. Voor 

onze vereniging is het belangrijk om leden te hebben die lang lid zijn en blijven. 

Immers de leden zijn het geheugen van een vereniging, ze maken de geschie-

denis. Hoe meer historie hoe meer kleur. En omdat we de andere leden dit jaar 

er niet bij uit kunnen nodigen, maken we foto’s voor op de website (www.dpho.

nl) 

We zetten jou als jubilaris in het zonnetje omdat het betekent dat je een trouw 

lid bent en daar is de vereniging dankbaar voor. Een vereniging voor de leden 

door de leden, want zonder leden geen muziek en geen gezelligheid. Een schil-

derij zonder kleur.  

Met z’n allen gaan we er een mooi jaar van maken, met veerkracht en energie 

moet dat lukken. Ons jaarthema van 2021 hebben we nauwelijks kunnen ge-

bruiken door de corona, maar we zijn doorgegaan met een glimlach, Simile!   

Voor 2022 zetten we de focus op samen/met z’n allen, TUTTI.  

Met z’n allen een gezond en muzikaal 2022, Tutti. 

Hartelijke groet, 

Bestuur Dordrecht Philharmonisch

http://www.dpho.nl
http://www.dpho.nl
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Quiz voor Kidzz

Beste jeugdleden,

Zitten jullie meer binnen? Misschien omdat het buiten koud is, of nat? Of omdat je 

in quarantaine zit? Scan de QR-code. Je hoort dan negen muziekinstrumenten na 

elkaar. Weet jij welke muziekinstrumenten het zijn, of kun je het raden?

De antwoorden zie je op het einde van de video.

Zit het instrument erbij dat jij speelt?

Veel plezier met luisteren en raden!

Scan de QR-code

http://www.holster.nl


M Y R I A M E  T I J D E N S  C O N C E R T  V O O R  U K K E P U K
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6e Concert voor UKKEPUK  

Door: Joly en Lisa 

Op zaterdag 2 april 2022 vindt voor de 6e keer het Concert voor Ukkepuk plaats in 

ons mooie BeneVia  Muziekcentrum wederom met medewerking van SDK kinder-

opvang en ToBe. 

Myriame  

Dit jaar hebben we muziekdocent Myriame van Genuchten weer bereid gevonden 

om dit leuke interactieve Concert voor Ukkepuk te leiden. Myriame heeft schoolmu-

ziek gestudeerd aan het conservatorium van Maastricht en een opleiding muziek 

voor het jonge kind en koordirectie gedaan. Ze staat al jaren voor het kinderkoor 

van de Emmanuelkerk 

en is muziekdocente bij 

ToBe. Verder staat zij ook 

voor het koor Young at 

Heart uit Zwijndrecht en 

voor het Moesika orkest. 

Dit orkest is een speciaal 

orkest voor mensen met 

beperkingen. Myriame 

heeft het stokje van Carola 

overgenomen bij de blokfluitgroep, genaamd Phil Starterzz. Hier begeleidt zij de 

blokfluiters in hun eerste stapjes van het muziek maken op een instrument.  

Tijdens het Concert voor Ukkepuk is Myriame in haar element. Zij kan met haar 

verhaaltjes en liedjes de baby’s en peuters vol passie meenemen in hun ontdek-

kingsreis naar de belevingswereld van de muziek.  



22   De Phileriaan | maart 2022

Jos 

Phil Kidzz en Phil Young staan momenteel onder lei-

ding van Jos den Boer. Jos is dirigent van Phil Good 

en is al jaren actief als hoornist in diverse militaire or-

kesten. Wij vinden het heel fijn dat hij zich over onze 

jeugdorkesten heeft willen ontfermen. 

Meerwaarde van muziek voor jonge kinderen  

Muziek speelt een belangrijke rol in het vroegtijdig stimuleren van jonge kinderen. 

Baby’s en peuters luisteren eerder en langer naar zingen dan naar spreken. Baby’s 

en peuters herkennen melodieën en taalpatronen. De hoeveelheid tijd die ouders 

spelend, zingend en sprekend met hun jonge kind doorbrengen, blijkt evenredig 

gekoppeld te zijn aan de hoeveelheid taal die het kind later tot zijn beschikking 

heeft. Daarom is het juist in de eerste levensjaren zo belangrijk om deze verbinding 

zo lang mogelijk open te houden. Het is niet alleen maar ‘gewoon leuk’ om te mu-

siceren of te dansen met kinderen. Muziek, zang en dans helpt een kind weer kalm 

of vrolijk te worden zijn wanneer het verdrietig is. 

Praktijkvoorbeeld 

SDK kinderopvang wil graag deze belevenis meegeven aan de kinderen en op de 

locaties wordt muziek vaak ingezet om bijvoorbeeld een overgang in het dagritme 

aan te geven. Dat geeft veel rust en duidelijkheid: de kinderen herkennen een lied 

en weten wat er gaat gebeuren. Daarbij is het samen zingen van het lied goed voor 

de saamhorigheid binnen de groep. Een kind krijgt het gevoel, dat je met elkaar 

iets doet of bereikt en daardoor is er focus en aandacht. Maar naast liedjes zin-

gen, is het ook erg leuk om naar mooie muziek te luisteren en hier simpele (dans)

spelletjes bij te doen. Muziek leent zich hier heel goed voor, omdat er vaak binnen 

de muziek een verhaal te horen is. Kinderen kunnen hun fantasie laten stromen! 

J O S
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Fantasie  

Tijdens het Concert voor Ukkepuk kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop la-

ten. Er kan naar mooie muziek geluisterd worden, maar het is ook mogelijk om op 

een interactieve manier kennis te maken met muziek, ritme en gezellig meezingen. 

Het Concert voor Ukkepuk is juist zo leuk om op deze enthousiaste, gezellig onge-

dwongen manier jonge kinderen te laten beleven wat muziek is en wat er allemaal 

mogelijk is.  

Twee tijdstippen 

Ook dit jaar hebben vindt het Concert voor Ukkepuk op 2 verschillende tijdstippen 

plaats. Het 1e concert start om 10.00 uur en het 2e concert om 11.30 uur. 

Bent u net zo nieuwsgierig als ik naar het programma? Komt allen: papa, mama, 

opa, oma, oom,  tante met (klein)kinderen om dit muzikale feestje te beleven! 
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Op 17 januari ontving ik een bericht in mijn mailbox met de uitnodiging om dan 

eindelijk mijn felicitatie in ontvangst te nemen voor mijn 12,5 jaar lidmaatschap 

(inmiddels al ruim 14 jaar). Helaas en heel vervelend moest ik mededelen dat ik tot 

en met begin maart in Zuid-Afrika verblijf. Nu een paar weken later is mij gevraagd 

hier wat meer over te vertellen. Met veel plezier deel ik dit natuurlijk met mijn mede 

Philerianen.

Op het moment dat Nederland nog aan het begin staat van de zogenaamde 

“omikrongolf” stap ik begin januari 2022 vrolijk in het vliegtuig naar zuidelijk Afrika, 

daar waar deze variant zijn oorsprong kende. Ik heb bijna mijn bachelor “forest and 

Groetjes
uit Hoedspruit
Door: Sjoerd
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nature conservation” afgerond en vind het tijd voor een leerzame en welverdiende 

afwisseling. Voor een periode van twee maanden volg ik een officiële opleiding als 

safarigids in Hoedspruit. Op het moment van schrijven ben ik alweer halverwege 

mijn opleiding en heb ik veel geleerd op het gebied van wildlife, vegetatie, geolo-

gie, tracks & signs en ethical guiding. Vooral de onvoorspelbaarheid en bijzondere 

ontmoetingen met de prachtige natuur maken elke dag weer een nieuwe leerza-

me dag. Zomaar te voet oog in oog staan met een olifant of zwarte neushoorn is 

iets wat heel gaaf en onvergetelijk is!

Vooral deze momenten doen mij meer en meer beseffen hoe belangrijk natuur en 

haar biodiversiteit zijn. Ik zou daarom alle Netflixbezitters willen aanmoedigen de 

prachtige documentaire van David Attenborough te kijken, genaamd “David At-

tenborough: A life on our planet”. U bent allen ook van harte uitgenodigd om mij te 

volgen op Instagram (@sjoerdheuseveldt). Hier zijn meer foto’s en video’s te zien.

Voor mij is één ding zeker: dit bijzondere en prachtige continent is voorlopig nog 

niet van mij af!

Muzikale groetjes uit Zuid-Afrika!

https://www.instagram.com/sjoerdheuseveldt
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Ook dit jaar biedt de redactie onze jubilarissen een podium. Bij de originele drive- 

through was er een handvol leden en naasten aanwezig, nu volgt het miniportret. 

Marijke is dit jaar maar liefst 50 jaar lid van De Phil en Ben iets korter: 40 jaar 

staat zijn naam in de boeken. Gefeliciteerd Marijke en Ben! 

Hoe kwam De Phil op je pad?  

Marijke was nog een kleine Marijke toen ze met haar vriendin Anja bij de 

majorettes wilde: “Mijn opa woonde op de Zuidendijk naast Ome Dorus Holster. Hij 

was bestuurslid bij De Phil en daar hadden ze majorettes. Dus daar zijn we gaan 

kijken. En lid geworden, natuurlijk.” Bij Ben kwam De Phil niet echt op zijn pad. Hij 

Jubilarissen Marijke en Ben 
Door: Marijke, Ben en de redactie
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vertelt: “Het was een soort bestemming. Ik werd namelijk geboren in een Phil-

familie. Mijn vader, ooms, grootouders en nog meer directe familie waren al lid 

van deze vereniging. En mijn moeder was een actieve vrijwilliger. Dus, ja, ik was al 

vroeg bij de club.”  

Muzikale loopbaan Marijke 

Ben en Marijke blijven niet doen waarmee ze gestart zijn bij de Phil. We maken 

een sprongetje in de tijd. Marijke vindt de majorettes in de pubertijd niet meer zo 

leuk en ze heeft inmiddels verkering met… Ben. “Dus eigenlijk wilde ik toch wel op 

De Phil blijven. Daarom leerde ik klarinet spelen. Eerst kreeg ik les van Wim Holster 

en Henk Mookhoek. 

Daarna werd het de 

muziekschool. Toen 

ik wat beter kon 

spelen ben ik in het 

beginnersorkestje 

begonnen. Daarna 

ging ik naar het 

Jeugdorkest en weer later naar wat nu het Philharmonisch Orkest heet. Maar 

ja, toen kwam er ook een Bigband. Wat vond ik dat leuk! Helaas past daar geen 

klarinet in. Daarom koos ik ervoor altsaxofoon te leren spelen, zodat ik bij de 

Bigband kon. En toen er een plekje vrij kwam bij de altsaxen bij het Philharmonisch 

Orkest ben ik volledig overgestapt.”  

Muzikale loopbaan Ben 

Ook Ben heeft een brede muzikale loopbaan bij De Phil. Hij vertelt: “Mijn vader 

speelde klarinet en dus ging ik dat op 7-jarige leeftijd ook proberen. Toen ik 8 

jaar was, werd ik lid bij De Phil. Daar kreeg ik les van Herman van Heeren en later 

van Wim Holster. Een paar jaar later werd ik tamboer in de drumband van De 

“Het was een soort bestemming. Ik werd 

namelijk geboren in een Phil-familie. Mijn 

vader, ooms, grootouders en nog meer directe 

familie waren al lid van deze vereniging. En 

mijn moeder was een actieve vrijwilliger. Dus, 

ja, ik was al vroeg bij de club.”  
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Phil. Ik leerde toen de “pannenkoeken-slag” van onze eigen Wim Verboom. Toen 

was er een periode van militaire dienst en toen ik daarvan terugkwam, heb ik de 

trombone opgepakt. Huib Bervoets heeft mij de eerste lessen gegeven. Via de 

muziekschool kreeg ik les van Bas Dekker. Hij speelde destijds 1e trombone in het 

Rotterdam Philharmonisch. Maar ook binnen de trombone ben ik nog gewisseld. 

Ik begon gewoon op tenortrombone. Op verzoek van dirigent Wim Holster ben ik 

bastrombone gaan spelen. En dat doe ik nu nog steeds.  

Waardevolle herinnering 

Ben: “Ik heb bij De Phil mijn eerste vrouw ontmoet en we kregen later samen 

twee kinderen. Dit is natuurlijk een waardevolle herinnering, maar ik ervaar 

het ook als leuk, humoristisch en vaak ook hilarisch!”.  

Marijke heeft zo veel leuke, dierbare en hilarische herinneringen. Maar 

aan het 70-jarig bestaan van de vereniging heeft ze wel hele warme 

herinneringen. Hoe bijzonder dat was? Marijke brandt los: “Ik zat toen 

in de jubileumcommissie en we hebben toen een heel weekend weg 

georganiseerd. Buiten de commissie wist niemand van tevoren waar we 

naartoe zouden gaan. Het was allemaal geheim. Een jaar van tevoren zijn 

we gestart met organiseren. De leden moesten ook sparen en sponsoren 

verwen. Alleen al de commissievergaderingen waren zó leuk! En het weekend 

was ook geweldig. We hadden drie touringcars nodig om onze leden en 

partners naar Amsterdam te brengen. Daar hadden we een rondvaart 

door de grachten, een lunch bij Van der Valk en ’s middags gingen we 

naar Volendam. ’s Avonds was er een bal masqué en iedere muziekgroep 

was gevraagd een act voor te bereiden. We overnachtten in een kasteel in 

Heemskerk en hebben ochtendgymnastiek in de tuin gedaan. Daarna volgde 

nog een zeskamp en een lunch. We hebben het weekend afgesloten met een 

afscheidsdiner op de Scheveningse Boulevard.  
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Met stip op 1 staat… 

Hier hoeven Marijke en Ben niet lang over na te denken. Het concert dat 

Marijke het meest is bijgebleven is het concert met DJ Lucien Foort. “Ik vond 

dat zo leuk en bijzonder omdat het heel nieuw was voor iedereen.” Ben 

vervolgt: “Voor mij  

is dat het concert 

waar het Dordrechts 

Philharmonsich 

Orkest Ouverture 

1812 van Tchaikovsky 

speelde. Met 

medewerking van een 

groep van de schutterij 

werden tijdens het spelen op het bekende moment echte kanonnen met losse 

flodders afgevuurd! Klik hier voor meer informatie over het muziekstuk en klik hier 

voor een muzikale impressie, gespeeld door een ander orkest.  

“Wat ik ook  zo heerlijk vind,” vult Marijke aan, “zijn de museumtuinconcerten, 

vanwege de ongedwongen sfeer: het publiek in de tuin op picknickkleedjes. En de 

Oudejaarsconcerten wil ik eigenlijk ook noemen. Geweldig vind ik die, omdat dan 

alle orkesten spelen. Dat geeft echt een verenigingsgevoel.” 

Alleen muziek?  

Marijke en Ben maken niet alleen muziek bij De Phil. Ben vraagt meteen hoe 

lang de lijst MAG worden. Hij heeft decennia in het bestuur gezeten en alle 

functies, behalve die van penningmeester bekleed. “En qua commissies denk 

ik direct aan jubileumcommissies, projectcommissies, de commissie voor het 

Oudejaarsconcert en de commissie voor jeugdactiviteiten.” 

“Wat ik ook  zo heerlijk vind,” vult Marijke aan, 

“zijn de museumtuinconcerten, vanwege de 

ongedwongen sfeer: het publiek in de tuin op 

picknickkleedjes. En de Oudejaarsconcerten 

wil ik eigenlijk ook noemen. Geweldig vind ik 

die, omdat dan alle orkesten spelen. Dat geeft 

echt een verenigingsgevoel.

https://heidemusic.nl/toelichting-bij-ouverture-1812/
https://www.bing.com/videos/search?q=ouverture+1812+harmonie&&view=detail&mid=814D20E060FB3248E137814D20E060FB3248E137&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Douverture%2B1812%2Bharmonie%26FORM%3DHDRSC4
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Ook Marijke heeft een rijk verleden in commissiewerk binnen De Phil: “de 

jubileumcommissie, de barcommisie, jaren geleden ben ik samen met Rina 

de Lief & Leed-commissie begonnen en daarna heb ik dat nog een paar jaar 

gedaan met mijn naamgenoot Marijke van der Graaf. Daar ben ik mee gestopt 

toen ik de bardiensten ging regelen. Vanaf dit jaar ben ik weer terug in de Lief & 

Leedcommissie. Nu samen met Karin van Donk. 

En buiten commissies om hebben beiden hard meegeholpen om het gebouw 

waar we nu in musiceren gebruiksklaar te maken. “vanaf dat de eerste steen is 

gelegd waren we hier ieder weekend wel te vinden om te klussen en schoon te 

maken. Het was wel een zware tijd, maar wel heel intens om dit met elkaar te 

doen. Ik vind het heel bijzonder dat de leden zelf dit mogelijk gemaakt hebben. 

Anders hadden we niet zo’n mooi eigen gebouw kunnen realiseren.” 

Welk instrument zou je het liefste willen spelen? 

Ben: “Ik heb altijd gezegd dat ik het enorm tof zou vinden om piano te kunnen 

spelen. Als ik met pensioen ga heb ik me voornomen om daarvoor les te gaan 

nemen.” Marijke vindt haar altsax nog steeds een mooi instrument. “Toch lijkt mij 

de contrabas een prachtig instrument om te spelen. Maar daar ben ik helaas te 

klein voor!”.  

Vind je het leuk om bijvoorbeeld solo’s te spelen?  

Ben en Marijke ontkennen dit. Ben: “Nee dat ben ik totaal niet. Mijn DNA is ingericht 

als teamspeler, zowel binnen als buiten de muziek.” Marijke zegt dat ze helaas 

niet solistisch is aangelegd. “Dus laat mij maar een 2e stem spelen, dat vind ik al 

moeilijk genoeg.”  

Welke foto van het begin van je Philtijd willen jullie met ons delen?  

Een foto met mijn eerdergenoemde eerste vrouw. 
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Welke tip heb je aan leden die net muziek maken of net bij onze vereniging 

zitten?  

Ben: “Oefen veel om goed met je instrument te kunnen spelen. Ga snel samen 

spelen, want dat is leuker dan alleen oefenen. Maak vrienden voor het leven 

binnen de club door aan zo veel mogelijk activiteiten mee te doen. Zorg goed 

voor jezelf en vergeet dat ook niet te doen voor anderen.” 

Wat wil je nog kwijt aan ons?  

Ben lacht: “Dat van die eerste vrouw klopt hoor, Marijke is mijn eerste vrouw!” 

Marijke: “Ik hoop dat ik nog lang bij onze Phil kan blijven spelen, want dat is toch 

een deel van mijn leven. Hier zijn hechte vriendschappen ontstaan. Het voelt als 

één grote familie. En oh ja: ik kan nog veel meer vertellen, maar dat wordt vast te 

lang voor dit interview. Dan zou het zomaar een boek kunnen worden!” 

J U B I L A R I S S E N  V A N  2 0 2 2  :  M A R I J K E  5 0  J A A R  L I D  E N  B E N  4 0  J A A R  L I D
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Voor alle rust in een hectische periode

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42

http://www.elsdezanger.nl
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Kriebels en een Warme deken  
Door: Hans V.

Bevrijdingsconcert Phil Free

Onderstaande intro schreef ik u twee jaar geleden. Een prachtdroom was het. 

Eindelijk is het dan zover: na weken van voorbereiden, bellen, mailen, vergaderen 

enz. gaan de deuren van ons gebouw open voor het Bevrijdingsconcert Phil Free. 

Ik parkeer mijn auto en zie twee historische legervoertuigen staan van Keep 

them Rolling, de bestuurders in historisch uniform ernaast.  

Maar nu gaat het dan toch echt gebeuren en wel op vrijdag 13 mei 2022. We 

gaan er (positief) van uit dat we dan weer voor een volle zaal mogen spelen.  

Jos, Ed, Willem en ik zijn al druk bezig om herinneringen op te frissen, een playlist 

te maken, hulplijnen in te schakelen en verder alles wat er bij het organiseren 

van een concert komt kijken. En dat is nogal wat. Maar we hebben er zóveel 

zin in en u/ jullie hopelijk ook. Inmiddels zijn de eerste lijnen gelegd naar onze 

burgemeester, sponsoren, Reenctment groep Band of Brothers, contact met 

oud mariniers, maar ook binnen de vereniging naar onder andere Elly voor een 

barteam en Arnolda voor de kaartreserveringen. Kortom : WE GAAN ERVOOR.  

De opzet is om een gratis concert te geven en zo als het er nu uitziet gaat dat ook 

gebeuren. We gaan u onder andere via de e-mail op de hoogte houden van de 

stand van zaken, zodra er weer iets aan u te melden is (zoals de kaartreservering, 

aanvangstijd etc.). Op 14 mei hebben we hulp nodig bij het inrichten van de zaal 

en natuurlijk aan het eind van de avond om alles weer op te ruimen. Bent net zo 

enthousiast als wij? Meldt u dan even aan bij Ed, bij Willem of bij mij. 
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Bevrijdingsconcert 
Phil Free

vrijdag 13 mei 

Phil Good
o.l.v. Jos den Boer

Aanvang:20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 

Toegang:     gratis

Benevia Muziek Centrum Spirea 7,3317 JP Dordrecht
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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

Bevrijdingsconcert 
Phil Free

vrijdag 13 mei 

Phil Good
o.l.v. Jos den Boer

Aanvang:20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 

Toegang:     gratis

Benevia Muziek Centrum Spirea 7,3317 JP Dordrecht

https://www.sdk-kinderopvang.nl
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Secret project “LeX” 
Door: Joly

Secret project “LeX” is ontstaan in november 2021. Sinds 1,5 jaar heb ik 

dwarsfluitles van Kees van der Heijdt. Kees heeft naast klassieke dwarsfluit ook 

de richting lichte muziek gestudeerd. Mede door hem kwam ik in aanraking met 

het boek Horn of Plenty van Eric Vloeimans. Dit boek bevat bladmuziek van 11 

composities van Vloeimans en twee meespeel-cd’s met 61 begeleidende stukken 

die zijn ingespeeld door Vloeimans en pianist Jeroen van Vliet. En “LeX” is één van 

de stukken die ik in mijn les onder handen had.  

Masterclass 

Tijdens de 3e helft van het concert van het Dordrechts Philharmonisch Orkest 

kwam “LeX op les” ter sprake. Toen bleek dat een aantal leden van De Phil een 

masterclass gehad had van Eric Vloeimans en destijds ook het boek aangeschaft 

had. Daar werd het idee geboren om dit muziekstuk samen te gaan spelen. 

Helaas kwam vrij snel daarna de lockdown en belandde het idee even in de 

ijskast. Toen in januari 2022 bleek dat het nog even zou duren voordat we weer 

samen zouden mogen spelen, heb ik Mieke en Peter Paul benaderd met de vraag 

of zij met mij dit stuk zouden willen spelen. Dan zou Toine een arrangement 

maken voor trompet, dwarsfluit en baritonsax.  

Van missende partij naar karaokeversie 

Ik had een c-partij en Peter Paul had een es-partij. We misten dan nog de 

trompetpartij. Ik wist dat Marijke, die altsax speelt, het boek ook had. Misschien 

zou zij de bes-partij hebben? Ik realiseerde me niet dat de altsax ook een es-

partij speelt. Mieke was zo enthousiast dat ze gelijk het boek aangeschaft had 

en zodoende over de juiste partij beschikte. Marijke vond het een leuk project 

en heeft zich ook bij ons aangesloten. Toen kon Toine aan de slag om een 
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arrangement te maken voor trompet, dwarsfluit, baritonsax én altsax. Zo gezegd, 

zo gedaan. Daar was een karaokeversie waar we mee konden gaan repeteren.  

Waarom juist secret project “LeX”? 

Door de lockdown wisten andere mensen niet waaraan wij werkten. Zo is het 

project een secret project geworden. En “LeX” omdat er ook een verhaal achter dit 

nummer zit. 

“LeX” is de soundtrack van een animatiefilm “Auditie”. Deze soundtrack is 

gemaakt door Eric Vloeimans. De animatiefilm gaat over de trompettist Lex 

van Weren. Deze trompettist komt tijdens de Tweede Wereldoorlog terecht in 

verschillende concentratiekampen. Doordat hij auditie doet met zijn trompet 

wordt hij toegelaten bij het orkest in het concentratiekamp. Juist op die moeilijke 

momenten heeft zijn muziek zijn leven gered. 

Onze ervaringen met Secret Project “LeX” 

Ervaring Marijke  

“Ik heb het als heel leerzaam ervaren. Wanneer je gewoon met de cd meespeelt, 

denk je dat het wel goed klinkt. Maar als je het opneemt en je luistert het terug, 

dan hoor je pas hoe het écht klinkt. En dan hoor je ook dat je op de verkeerde 

plekken ademhaalt e.d. en de toon die dan heel iel klinkt. Dan kun je juist daarop 

verbeteren. Dus een heel leerzaam project en ook leuk om te doen. Vooral met  

elkaar.“ 

Ervaring Mieke 

“Toen ik het met Joly over “LeX” had en over de gedachte erachter, was ik 

meteen enthousiast. Wat ik vooral heel leuk vind is dat het een arrangement is 

van Eric Vloeimans. We begonnen eraan tijdens de lockdown, een periode waarin 

ik niet veel animo had om trompet te spelen. Dit leuke project motiveerde me 

https://prinsen.studio/cinema/
https://www.muziekencyclopedie.nl/action/entry/Lex+van+Weren
https://www.muziekencyclopedie.nl/action/entry/Lex+van+Weren
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enorm om weer te gaan spelen en ik heb net als Joly, Marijke en Peter Paul het 

boek Horns of Plenty van Eric Vloeimans aangeschaft.  

We hadden leuk contact met elkaar tijdens het project. Het bleek toch nog 

best lastig, maar we kregen heel uitgebreide duidelijke instructies van onze 

maestro Toine. En dan begin je het gevraagde stuk op te nemen, een aantal keer 

opnieuw. Óf de aanzet van een noot was niet goed, óf je hoorde een ademhaling 

iets te duidelijk, óf de klok sloeg, óf mijn echtgenoot stapte binnen tijdens de 

opname.... maar uiteindelijk is het gelukt.  

Toine is druk bezig met onze filmpjes, dat is hem wel toevertrouwd. Ik ben 

benieuwd naar het resultaat als alles is samengevoegd. We hopen dat we het 

stuk ook nog een keer live met elkaar op kunnen voeren.”

Ervaring Joly  

“Dat het alleen repeteren met een karaokeversie niet altijd makkelijk is, is een 

understatement. Hoe leerzaam, maar ook frustrerend is het om 10 à 20 keer 

hetzelfde stukje te spelen, te filmen en dan tot de conclusie komen dat het in 

werkelijkheid toch weer net iets anders klinkt of je toch net weer iets te laat bent 

en daardoor uit de maat speelt. Pfft. Het heeft mij wat bloed, zweet en tranen 

gekost. Maar uiteindelijk is het gelukt en mogen we trots zijn op het resultaat.” 

Ervaring Peter Paul  

Voor mij is het de derde keer dat ik met onze digitale dirigent mag werken, 

steeds in andere samenstellingen. Wat ik merk is dat als je het speelt, dat het 

dan nog wel aardig klinkt. Maar als je het terug hoort kan het iel klinken. Ook 

erger ik me als ik me halverwege het stuk net even vergrijp,  waardoor de cis of 

gis er niet lekker uit komt. Dus weer opnieuw … goed voor de klankvorming 

Op deze manier muziek maken forceert in ieder geval het muziek maken, maar 
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ik mis wel de interactie. Dit stuk vraagt om een beetje variatie in het ritme, maar 

dat is helaas niet te doen op afstand. Misschien dat we het nog eens live kunnen 

uitvoeren.” 

Eindresultaat 

Wil je het einderesultaat van Secret project “LeX” beluisteren? Dat kan door hier of 

op de foto te klikken.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mt9tU5AjN3I
https://www.youtube.com/watch?v=Mt9tU5AjN3I
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Door: Esther en Liesbeth

Twee “Phileriaans” geleden heeft Hans u de 

Paasbingo 2022 aangekondigd. En inderdaad: de 

Paasbingo gaat door! Op zaterdag 9 april 2022 gaan 

de bingoballen weer rollen. Onze jeugd zal zorgen 

voor de muzikale omlijsting, Liesbeth en ik rollen 

of ons leven ervan afhangt en u wordt allemaal 

verwacht. We hopen/rekenen op zeker 100 bezoekers.  

Reserveer dus zaterdag 9 april in uw agenda, we 

starten om 19:30 uur, maar u bent al vanaf 19:00u 

van harte welkom.  

Wij hebben natuurlijk weer heel veel prijzen nodig 

en ook daar willen wij een beroep op u doen. Zonder 

prijzen is een bingo namelijk heel erg saai. Wilt u 

eens kijken of u ons kunt helpen aan leuke (nieuwe) 

prijzen? Of wilt u eens bij uw winkelier vragen of ze 

ons kunnen helpen? Bel of mail ons gerust als u 

ons kunt/wilt helpen. Natuurlijk is een financiële 

bijdrage ook heel erg welkom.  

Paasbingo
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Liesbeth en ik hopen ook dit jaar om eens een SUPERHOOFDPRIJS te kunnen 

draaien. Dan denken we bijvoorbeeld aan een tv, een fiets of tickets voor een 

musical. Als u nu denkt “Dat gun ik De Phil wel!” neem dan contact op met ons 

(e.schenk70@kpnmail.nl en middelkoopliesbeth@gmail.com) dan kunnen we 

eens van gedachten wisselen.    

In de aankondiging vroeg Hans u ook om mee te denken over een thema voor de 

Paasbingo en daar kwam uit : “Het Voute Veest”. Dus duik in uw verkleedkleren, 

ga naar de kringloop of de feestwinkel en trek op 9 april iets aan dat NIETS met 

Pasen te maken heeft. Als u allen verkleed komt, maakt dit het feest natuurlijk nog 

beter! De meest VOUTE creatie wordt weer beloond met een leuke prijs.  

We gaan ervan uit we deze Paasbingo gewoon in ons gebouw kunnen doen, 

gewoon met elkaar aan een tafel, gewoon zonder mondkapje, gewoon met elkaar 

iets drinken, gewoon zonder na te hoeven denken over corona. Gewoon zoals we 

dat gewend zijn. Zien we elkaar gewoon op onze paasbingo?

mailto:e.schenk70%40kpnmail.nl?subject=Paasbingo
mailto:middelkoopliesbeth%40gmail.com?subject=Paasbingo
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Ledenmutaties

Nieuwe leden 

Bente Lutz, PSZ, blokfluit, per 1-2-2022

Patrick Bijleveld, ORK, trompet, per 10-2-2022

Vertrekkende leden 

Lisette Holster Harms, ORK, klarinet, per 7-12-2021 

Luc van Dalen, ORK, klarinet, per 28-02-2022 

Demi Stegenga, PYG, klarinet, per 31-03-2022 

Evi Broere, PYG, klarinet, per 31-03-2022 

Mick Holster, ORK, alt sax, per 31-03-2022 

Kees van der Linden, PGD, euphonium, per 31-03-2022 

Noortje van der Linden, PGD, hobo, per 31-03-2022 

Benthe Rademakers, PYG, trompet, per 30-04-2022 

Jasmijn Rademakers, PYG, dwarsfluit, per 30-04-2022 

Verschuivingen 

Michaël Maas, PKZ, slagwerk 

Nieuwe vrienden 

-

Vertrekkende vrienden 

-

 

Ledental per 12/2:    

179  (1/1/20: 185)  

Vriendental per 12/2:   

123  (1/1/20: 137) 

Rustende leden per 12/2:  

26  (1/1/20: 28) 

http://www.thna.nl


Evenement  Datum  Tijd Orkest  Locatie

Concert voor Ukkepuk  1 2 april  10:00u PYG & PKZ BMC

Concert voor Ukkepuk 2 2 april  11:30u PYG & PKZ BMC

Voorjaarsconcert 2 april  20:00u ORK  BMC

Paasbingo  9 april  20:00u PYG   BMC

Naar Oostzaan  23 april  19:00u PGD  Extern

Bevrijdingsconcert 13 mei  20:00u PGD  BMC

Cultuur om de hoek 4 juni  10:00u Iedereen  BMC

Oudejaarsconcert 18 december 12:00u Iedereen  Kunstmin
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Agenda
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