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Verenigingsblad van het Dordrechts Philharmonisch

mei 2022

Bevrijdingsconcert
Phil Good is klaar voor het bevrijdingsconcert

Fluitende jubilarissen
Janet, Els en Kitty; hoe de Phil op hun pad kwam

Ukkepuk concert
Geweldige sfeer samen met ukkepukken

Voorjaarsconcert
Dordrechts Philharmonisch Orkest neemt
publiek mee in zuidelijke sferen
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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   Rens van Leeuwen

Phil Kidzz                                            donderdag  17:45-18:15   Rens van Leeuwen       

Phil Good           dinsdag  19:30-22:00   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 23 juni 2022.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks 9 juli 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
oord vooraf

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

Een week uit het leven van 
de voorzitter 

Maandag 28 maart 

De tweede van drie avonden over de toekomst van 

De Phil. Meer dan 25 leden in zaal 2 aan de koffie en 

thee. Er werd hard gewerkt in groepjes, overal in het 

gebouw werd druk gediscussieerd over wat goed gaat 

en wat beter kan. Op de achtergrond de klanken van 

Phil Spaß. Vanaf 21:15 uur de plenaire terugkoppeling, 

interessant om te horen wat er voor ideeën zijn, waar 

de verschillende accenten liggen en wat knelpunten 

lijken. Er zijn ook veel overeenkomsten met de eerste 

avond. Het zomerorkest werd alom genoemd als goed 

voorbeeld, om verschillende redenen: muzikanten uit 

de diverse orkesten die meededen, het optreden met 

een goeie artiest, een themaconcert en natuurlijk ook 

dat er na bijna een half jaar lockdown weer samen 

muziek gemaakt kon worden. 

Dinsdag 29 maart  

In 11 maanden voorzitterschap de 4e Algemene 

LedenVergadering. Vorig jaar digitaal in verband met 

de avondklok vanaf 22:00 uur. In oktober een ALV in 

twee delen voor de verkiezing van Willy Leferink en in 

februari die moeilijke ALV op verzoek van een aantal 

leden naar aanleiding van het vertrek van Lisette 

Harms. Dan leek deze ALV toch redelijk normaal, al 

konden de financiële stukken, ondanks het harde 
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werken van onze penningmeester, nog niet goedgekeurd worden. 

De akkoordverklaring van de accountant ontbreekt nog en dus ook 

de check door de kascommissie. Toch was 29 maart de uiterste 

datum om één en ander met elkaar te bespreken, omdat dat binnen 

een half jaar na afsluiten van het boekjaar moet. Door de ALV werd 

toestemming verleend dit uit te stellen tot een extra ALV in juni. Het 

was een prettige vergadering met veel aanwezigen en alle tijd voor 

vragen en discussie. En bij de rondvraag ideeën en aanbiedingen 

om sponsoractiviteiten te organiseren, zoals een muziekmarathon 

(door de corona in de ijskast beland) en een rommelmarkt. 

Zaterdag 2 april ochtend 

‘s Morgens staan twee Concerten voor Ukkepuk gepland. Dit is 

een samenwerking tussen ToBe, SDK Kinderopvang en De Phil. Jos 

speelt met Phil Young en wat extra muzikanten de begeleiding voor 

Myriame. Zij zingt en klapt en doet alles om het voor de ukkepukken 

en hun (groot)ouders leuk te houden. En dat lukt goed. Iedereen 

doet mee, van oud tot jong, met eendjes, eieren en sjaaltjes. Leuke 

presentaties op het scherm. Bente en Bas spelen stoer hun liedjes 

op de blokfluit mee met het orkest. Aan hen was niet te merken dat 

ze dat spannend vonden en volgens mij misten ze geen enkele noot! 

Het was de eerste dag van de week van de kindermuziek met als 

motto Vriendschap. Mooi, zonder vriendschap geen leven, zou ik 

zeggen! 

Als klap op de vuurpijl mochten de kinderen tussen de muzikanten 

op het podium gaan zitten en zelf op een instrument naar keuze 

blazen, superleuk. Tussen de voorstellingen door was voor broodjes 

voor de muzikanten en het barteam gezorgd. 



De Phileriaan | maart 2022   7

Zaterdag 2 april avond  

Zaterdagavond stond het voorjaarsconcert van het Dordrechts 

Philharmonisch Orkest op het programma. Voor een best goed 

gevulde zaal begon het met een mooie koraal Prayer of Ukraine en 

werd er stilgestaan bij allen in de wereld die niet in vrijheid leven. 

Het programma was zeer gevarieerd met o.a. een Pavane, met een 

schitterende hoornsolo van Emma en een indrukwekkend stuk over 

de brand in de Notre Dame. Na de pauze vond ik de Finale van de 

negende symfonie van Dvořák ook erg mooi. Marja Besje kletste de 

avond aan elkaar met achtergrondinformatie. 

Grappen  

Er waren heel wat mensen die elkaar deze week vele malen gezien 

hebben. Zo vaak zelfs dat er grapjes gemaakt werden over de 

bedden op de zolder in ons BeneVia Muziekcentrum. Ook dat komt 

door corona. Omdat we allemaal weer op hetzelfde moment 

mochten gaan repeteren, vallen nu ook optredens samen. Voor de 

planning van bardiensten etc. zeker niet aan te bevelen. 

En voor degenen die het 

allemaal meegemaakt 

hebben op zaterdag 2 april: 

het eendje is terug bij de 

rechtmatige eigenaar! 

Sjarlot Kooi 

 



8   De Phileriaan | maart 2022

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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http://www.holster.nl
http://btastam.nl
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Corona 

De Phil komt weer op gang na de laatste van een serie lockdowns. In maart 2020 

zijn veel verenigingsactiviteiten vrijwel stil gevallen. Wij hebben veel minder kunnen 

repeteren dan zonder corona en het aantal concerten bleef heel beperkt. Steeds 

werden er plannen gemaakt voor de tijd na corona, maar wij zijn niet werkelijk op 

stoom gekomen. Wat wel doorging: onderhoud, schoonmaak en onze Phileriaan. 

En daar wil ik het toch even over hebben. 

Redactie Phileriaan 

De redactie bestaande uit Marieke en Malou vraagt al bijna een jaar om versterking. 

Is er nou echt niet iemand die dit team kan versterken? En omdat Malou, onze 

vormgeefster, door drukke werkzaamheden heeft moeten besluiten aan het eind 

van dit jaar te stoppen, zijn wij niet gebaat met uitbreiding met één persoon. Ook 

de Phileriaan maakt De Phil uniek. Help de redactie dat zo te houden en meld je aan 

op phileriaan@dpho.nl. 

Gegeven concerten 

Veel van onze leden zijn druk bezig met het opstarten van onze verenigingsactiviteiten. 

Onze jeugd heeft er al twee Ukkepukconcerten en een paasbingo-optreden op 

zitten. Op 2 april speelde niet alleen onze jeugd, maar gaf ook het Dordrechts 

Philharmonisch orkest een prachtig concert. En Elly Groenendijk leverde een 

topprestatie door de bar vrijwel de hele dag van bezetting te voorzien. 

Wat staat op stapel? 

Het vrijheidsconcert door Phil Good gaat op 13 mei eindelijk door en de 

uitblaasrepetitie met BBQ staat er weer aan te komen.  

Achter de Schermen
Door:  Peter van Gool, secretaris

mailto:Phileriaan%40dpho.nl.?subject=
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Op 4 juni wordt in heel Dordrecht aandacht besteed aan de Dordtse culturele 

verenigingen. De gemeente zal dit ondersteunen door daaraan aandacht te geven 

op alle manieren die de gemeente ter beschikking heeft. Er is een reële kans dat wij 

ergens in de stad een podium mogen bezetten. In ieder geval zullen wij ook open 

huis houden die dag.  

Er zijn veel activiteiten in voorbereiding. Het wordt een druk jaar voor al onze 

muzikanten. 

Vervolg visiebijeenkomsten 

Onze visiebijeenkomsten zijn tot nu toe een succes en leiden in juni tot een nadere 

bijeenkomst waar alle leden welkom zijn. 

Ten slotte 

Wij staan op het punt de sponsorovereenkomst te verlengen met de onderneming 

waar Benevia in is opgegaan. Dit zal hoogstwaarschijnlijk tot gevolg hebben dat de 

naam op de gevel van ons muziekcentrum zal wijzigen.  

Peter van Gool, secretaris 

http://riwal.com
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Kriebels en een warme deken
Door: Hans V. 

 

Bevrijdingsconcert Phil Free, vervolg 

Dat het kriebelt is zachtjes uitgedrukt. Nog maar enkele weken voor het concert en 

de laatste puntjes worden op de “i” gezet. De kaartreserveringen lopen geweldig 

en op moment van schrijven heeft Arnolda ruim de helft van de kaarten “verkocht”. 

Mieke heeft de PR opgestart richting alle leden, Vrienden en sponsoren en gaat ook 

de PR in de krant en RTV Dordrecht verzorgen.  

De Band of Brothers staat te trappelen om u te verwelkomen in hun uniformen en 

met enkele van hun voertuigen en uw vragen te beantwoorden. Bent u nieuwsgierig 

naar hen, kijk dan eens op www.faaac.nl. 

Nu ik het er toch over heb: van 4 tot en met 8 mei 2022 is er in Brielle een groot, 

gratis, Bevrijdingsfestival met daarbij veel Reenacters, waaronder de Bob. Er is daar 

een groot kampement waar u het dagelijkse leven mee kunt beleven. Op internet 

vindt u alle informatie. De foto’s geven alvast een impressie van wat er te zien is.   

Phil Good is flink aan het repeteren om het mooie repertoire onder de knie te krijgen 

onder leiding van dirigent Jos en Ron heeft zal met veel plezier uw speaker zijn. Elly 

is de barcrew aan het regelen en ga zo maar door. Wij, als organisatie, hopen op 

uw komst en daar waar nodig op een helpende hand: de warme deken. 

http://www.faaac.nl
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FOTO’S GEVEN IMPRESSIE VAN DE BOB
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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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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

Ledenmutaties

Nieuwe leden 

Bas Barendrecht, PSZ, blokfluit, 

per 10-2-2022 

Amber Oosterwaal, ORK, fagot, 

per 10-3-2022 

Kim Rijsdijk, PKZ, dwarsfluit, 

per 13-3-2022 

Verschuivingen 

Michaël Maas, PKZ, slagwerk 

Nieuwe vrienden 

-

Vertrekkende vrienden 

Mevr. J. van der Staaij, per 31-12-2021 

Mevr. M. Kraaijeveld-Koopman, 

per 31-12-2021 

Hr. D. Kraaijeveld, per 31-12-2021 

Mevr. A.E. Ek-Weeda, per 31-12-2021 

Vertrekkende leden 

Carmen van der Staaij, ORK, 

tenor-saxofoon, per 28-2-2022 

Naomi van Valen, ORK, 

trompet, per 30-4-2022 

Bente van Wijngaarden, PYG, 

Ledental per 14/4:    

170  (1/1/20: 185)  

Vriendental per 14/4:   

120  (1/1/20: 137) 

Rustende leden per 14/4:  

28  (1/1/20: 28) 

hobo, per 30-4-2022 

Renske Kalkman, ORK, 

trompet, per 30-4-2022 

Ilse van der Klei, ORK,

bas-klarinet, per 30-4-2022 

Twan Mainz, ORK, 

es-klarinet, 31-5-2022 

Max van Ast, PYG, 

alt-saxofoon, per 31-5-2022 

Ank Kievits, ORK, 

dwarsfluit, per 31-5-2022 

Femke Kuijt, ORK, 

klarinet, per 30-6-2022 

Roseline Richard, PGD, tenor-saxofoon, 

per 30-6-2022

 

Rustende leden per 17/12: 25  (1/1/20: 

28)
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Gezocht: redactieleden Phileriaan  

Wil jij bijdragen aan het cement tussen onze orkesten: het verenigingsblad 

De Phileriaan? We zoeken meerdere leden. Minimaal één lid voor de 

vormgeving (omdat Malou stopt) en we zoeken versterking voor de 

tekstuele redactie.  

Heb jij ideeën voor de invulling van De Phileriaan en wil je die uit (laten) 

werken? Wil je de leden en Vrienden van De Phil voorzien van een mooi 

verenigingsblad? Ben je enthousiast over wat zich afspeelt binnen de 

vereniging? Dan is de redactie op zoek naar JOU!  

Voor de tekstuele redactie zoeken we iemand die  

• nauwkeurig en gestructureerd werkt, met oog voor detail;  

• kan omgaan met Word, e-mail en Onedrive;  

• taalvaardig is. 

Voor de vormgeving zoeken we iemand die  

• oog heeft voor detail; 

• consistent kan vormgeven in de huisstijl van de Phil;

• kan werken met het programma Indesign of dit wil leren. 

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

vragen hebt. We werken volledig digitaal. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Marieke via phileriaan@dpho.nl 

We kunnen namelijk niet doorgaan zonder jou! 

mailto:phileriaan%40dpho.nl%20?subject=


Malou Moor Design Studio
Websites & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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Jubilarissen op dwarsfluit 
Door: Janet, Els, Kitty en de redactie 

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. 

Janet, Els en Kitty zijn allen 12,5 jaar lid en spelen alle drie dwarsfluit in hetzelfde 

orkest. Een mooie gelegenheid om hen drieën wat te vragen. Gefeliciteerd Janet, 

Els en Kitty! 

Hoe kwam De Phil op je pad?  

De antwoorden zijn divers. Els: “Ik heb gereageerd op de vraag naar leden voor het 

nieuw op te richten orkest naast het Grootorkest (red - huidige naam is Dordrecht 

Philharmonisch Orkest). Kitty moet hiervoor iets in het verleden duiken: “Toen mijn 

kinderen het huis uit waren, was ik de 50 jaar gepasseerd. Toen nam ik de studiefluit 

van mijn oudste dochter. Ik was altijd met haar mee naar de muziekschool 

gegaan, dus ik wist hoe het moest. Echter: het zelf dóén bleek wel een puntje. Ik 

speelde al piano en altblokfluit. Ik verhuisde naar Dordrecht en volgde lessen aan 

de muziekschool bij Sjaak Bakker. Na een aantal jaar deed ik een poging om bij 

De Phil te komen. Helaas was er destijds geen ruimte voor nog een dwarsfluit. Dus 

ging ik spelen bij een orkest verderop. In april 2009 las ik in de krant dat Phil Good 

opgericht was. Ik meldde me aan en mocht mee komen spelen. Ik voelde meteen 

dat ik mijn plekje gevonden had.  

Janet heeft eerst bij een ander orkest gespeeld. Janet vertelt: “In 1975 kwam ik naast 

Gerard en Meta van der Nieuwehuizen te wonen. Mijn broer Peter Wolf en ik waren 

toen lid van Oefening Baart Kunst (OBK) in Dubbeldam. In 1980 is deze vereniging 

ontbonden en net daarvoor ben ik bij de Phil gekomen. Peter had een jaar eerder 

die overstap al gemaakt. In januari 1992 had ik mijn (eerste) 12,5 jarig jubileum. 

Door een verhuizing naar Haarlem ben ik na verloop van tijd rustend lid geworden 
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en later heb ik mijn lidmaatschap helaas 

opgezegd. In oktober 2002 ben ik in 

Ambacht gaan wonen. Bij de start van 

Phil Good heb ik mijn dwarsfluit weer uit 

de mottenballen gehaald. En nu ben ik 

weer 12,5 jaar lid!”.  

Muzikale loopbaan  

Bij De Phil spelen deze jubilarissen 

dwarsfluit. Els speelde al dwarsfluit en 

heeft dit bij Phil Good voortgezet. Janet 

is begonnen op dwarsfluit in het jeugdorkest, heeft daarna naast Jacob bij het 

Grootorkest gespeeld en speelt nu bij Phil Good. Kitty voelde zich meteen thuis bij 

Phil Good en dat is nog steeds zo.  

Met 12,5 jaar lidmaatschap hebben jullie vast ook waardevolle/ humoristische 

herinneringen aan De Phil?  

Janet is daar duidelijk over: “Ik heb zo veel fijne herinneringen. Maar de meest 

bijzondere is toch wel de ontmoeting met de vader van mijn twee oudste 

dochters en ons trouwfeest in het oude Philgebouw.” Kitty neemt over: “Ik heb 

mooie herinneringen aan Piet de Kievit. Wat een lieve dirigent was voor Phil Good 

uitgezocht. Hij vond de juiste toon en is bepalend geweest voor de sfeer bij Phil 

Good: als je drie noten kunt spelen mag je meedoen. Met andere woorden: we 

accepteren jouw niveau. Els benoemt wat steeds terugkomt: “Het is een leuke, 

gezellige vereniging waar iedereen voor elkaar klaar staat.”  

Hebben jullie dan ook een concert dat met kop en schouders boven de andere 

concerten uit steekt?  

Janet noemt geen specifiek concert, Els denkt met veel plezier terug aan het 

“Het is een leuke, 

gezellige vereniging 

waar iedereen voor 

elkaar klaar staat.”

Els
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concert in de tuin van het Dordrechts Museum op 20 september 2020: “Heerlijk 

musiceren in de buitenlucht.” Kitty beschrijft het volgende: “We gingen op tournee 

naar Wuppertal. We sliepen in een jeugdherberg en speelden dat weekend twee 

concerten. Het concert in de kerk was voor mij het meest emotionele optreden. 

Piet was ziek, hij kon niet meer met ons mee, we wisten dat zijn einde naderde. Nog 

nooit had Phil Good zo mooi geklonken. Gelukkig hebben we nu aan Jos den Boer 

een waardig opvolger voor Piet.” 

En, dames, behalve dat jullie alle drie dwarsfluit spelen bij Phil Good, heb ik het 

idee dat er met commissiewerk ook wat overeenkomsten zijn. Klopt dat?  

Kitty en Els: “Maar liefst 12 jaar hebben wij Lief & Leed verzorgd”. Kitty werd gevraagd 

door Marianne. En Kitty vroeg direct haar fluitmaatje Els. Samen besteedden zij wat 

aandacht aan het wel een wee binnen hun orkest. “Bijvoorbeeld door het sturen 

van een kaartje. Ter bemoediging of omdat we beterschapswensen willen wensen.  

Ook zorgden we dat de laatste nieuwtjes van Phil Good in de Phileriaan kwamen 

te staan. Afgelopen september hebben wij het stokje overgedragen aan Mieke en 

Ina”. Kitty vult nog aan: “Elk jaar zetten Els en ik de kerstboom op en breken we 

die ook weer af. Daar zijn natuurlijk meer leden bij betrokken”.  Verder heeft Kitty 

ad hoc de muziekcommissie geassisteerd met het opruimen van bladmuziek,  bij 

de organisatie van de Concerten voor Ukkenpuk, in de muziekcommissie, bij Phil’s 

Playground, in de jubileumcommissie en sinds kort is Kitty de coördinator van de 

blokfluiters. 

Welk instrument zou je het liefst willen spelen?  

Els noemt dat hobo spelen haar ook leuk lijkt. Kitty vertelt dat “de dwarsfluit is 

haar grote liefde geworden” en Janet houdt het ook het liefst bij haar vertrouwde 

dwarsfluit.  

Vinden jullie het leuk om solo’s te spelen?  
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Els en Janet zijn eensgezind: liever niet. Janet: “Ik sta niet graag of de voorgrond”. 

Els: “dat is voor mij niet weggelegd”. Kitty: “Hoewel is niet echt solistisch ben, heb 

ik toch tweemaal meegedaan aan Phil’s Playground. Toen speelde ik een solostuk 

onder begeleiding van mijn zoon op piano. Ik vind het zo leuk dat de Phil ook deze 

gelegenheid biedt aan de leden”.  

Welke foto uit je Philtijd wil je met ons delen?

Zie hier de foto van deze drie jubilarissen samen 

met Jacob. De eerste foto is genomen na het eerste 

concert van Phil Good. De tweede foto is 12,5 jaar 

later genomen. Van links naar rechts staan Els van 

Hove, Kitty van Nispen, Janet Flikkema van Dijk, 

Jacob van der Kraan.  

Welke tip heb je aan leden die net muziek maken of kort bij onze vereniging 

zitten?  

Els: “Al vind je de muziek wat moeilijk, blijf doorgaan en doe gezellig mee!”. Janet 

herkent dat wel: “Muziek maken kost soms doorzettingsvermogen en energie, maar 

je krijgt ook dubbel en dwars energie voor terug. Het is net als bij fietsen: je verleert 

het nooit!”  

Kitty vult nog aan: “Muziek is een hobby die niet aan leeftijd gebonden is. Muziek 

is voedsel voor je geest. Samen muziek maken is voor mij het mooiste wat er is!”. 

Wat wil je verder nog kwijt aan ons?  

Dank aan de Phil die zoveel mogelijkheden biedt met al haar geledingen: voor 

elk wat wils voor jong en oud. Els benadrukt: “Iedereen staat voor elkaar klaar en 

iedereen is inzetbaar bij allerlei activiteiten.” Kitty wil De Phil bedanken: “Dank aan 

De Phil die zoveel mogelijkheden biedt met al haar geledingen: voor elk wat wils 

voor jong en oud”. 
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Pils & Glorix

We leven weer zo’n beetje als voor de coronaperiode, dus ook de evenemen-

ten gaan weer beetje bij beetje lopen, en stromen binnen. Dit betekent dat onze 

agenda gevuld wordt met allerlei afspraken, verjaardagen, bruiloften, weekend-

jes uit, concerten, noem maar op. Deze evenementen in ons gebouw moeten 

bemand en bevrouwd worden. Er zijn al verschillende evenementen geweest en 

gelukkig word ik goed geholpen door Marijke en Myrthe, die navraag doen bij de 

Big Band, Phil Spaß en het Dordrechts Philharmonisch Orkest.

Niet vrijblijvend

Het lid zijn van onze vereniging, dat ben je vrijwillig, maar het is niet vrijblij-

vend. Daar horen ook verplichtingen bij zoals deelname aan het barteam of het 

schoonmaakteam: Pils of Glorix.

Pils of Glorix?  

Je kan kiezen voor het schoonmaakteam (Glorix). Dan kom je vier keer per 

jaar schoonmaken op de gereserveerde momenten op vrijdagavond of 

zaterdagochtend. Het schoonmaakteam werkt met een jaarplanning waarop je 

kunt inschrijven. Voor meer informatie kun je terecht bij Marieke of Rob.  

Of je wordt lid van het barteam (Pils). Dan draai je drie keer een bardienst bij een 

evenement. De bardiensten zijn vaak van 18:00 – 23:30 uur. Wil je liever een halve 

bardienst draaien bij een evenement? Dat kan ook. Dit betekent dat je zes keer per 

jaar aan de beurt bent. Elly Groenendijk coördineert het barteam en bij haar kun je 

terecht met alle vragen die je hebt.  

Welke keuze je ook maakt: de bardiensten tijdens je eigen repetitieavond tellen 

hiervoor niet mee. Informatie verkrijgbaar bij Elly.
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 Afkopen 

Afkopen kan ook nog: dan betaal je per jaar €45,- en vervalt je deelname aan het 

schoonmaak- of barteam. Wil je ook de bardiensten tijdens repetitie afkopen, dan 

betaal je €75,- per jaar.  

Samen 

Dit even terzijde, we hebben een eigen gebouw, hebben verhuur nodig, we willen 

graag samen repeteren en dragen dus samen de lusten en de lasten. Bovendien is 

het vaak een combinatie van de handen (flink) uit de mouwen en gezelligheid. Je 

ontmoet ook leden die niet in jouw orkest zitten en leert zo de vereniging ook weer 

op een andere manier kennen.  

Als we allemaal ons steentje bijdragen, rust het vrijwilligerswerk op meerdere 

schouders en ben je ook minder snel weer aan de beurt voor bijvoorbeeld je 

bardienst op de repetitieavond.  

Elly neemt nog een heerlijke Leffe! 

Elly, Rob en Marieke
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SDK kinderopvang
Dagopvang, Peuterspeelzaal & BSO!

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

omgeving, waarin zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.  

Het plezier van kinderen staat voor ons op nummer één.
 

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

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

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

https://www.sdk-kinderopvang.nl
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De blokfluitlessen zijn weer gestart
Door: Kitty, blokfluit coördinator 

Voor het nieuwe seizoen moesten we eerst  op zoek naar een opvolger voor Carola 

van Iersel. Carola zag zich als gevolg van corona genoodzaakt te stoppen met 

het geven van blokfluitlessen. Gelukkig vonden we in Myriame van Genuchten een 

prima opvolger. 

In november 2021 gingen de lessen weer van start met twee leerlingen. Helaas 

werd er weer een lockdown afgekondigd en dus moest ons gebouw om 17:00 uur 

de deuren sluiten. Fijn dat Myriame aanbood de lessen bij haar thuis doorgang te 

laten vinden. 

Al gauw vonden Bente en Bas de blokfluit erg leuk. Ze oefenden fanatiek en na 

corona, bij het Concert voor Ukkepuk op 2 april, mochten ze soleren voor bij Phil 

Young. Jos gaf de invalmomenten vakkundig aan en leerde Bente en Bas diep te 

buigen als dank voor het applaus! 

Na dit concert konden we ditmaal met 

5 leerlingen starten. Inmiddels zitten de 

eerste lessen erop. We hopen dat we 

naar deze leerlingen kunnen luisteren 

tijdens het Kinderboekenweekconcert in 

oktober.

BLOKFLUITERS BIJ UKKEPUK CONCERT

https://www.sdk-kinderopvang.nl
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Ukkepukconcert 2 april 2022 
Door: Karin

Huh, waarom gaat de wekker om half 8? Het is toch zaterdag, ik kan uitslapen? En 

dan dringt het tot me door: Ukkepukconcert! 

Als ik rond half 9 bij de Spirea aankom, zijn Ben en Sander al bezig. Mijn maatje 

Beppie (Marijke) komt er ook zo aan, dus ga ik eerst koffie zetten. Alle vrijwilligers 

en muzikanten druppelen binnen en nadat ik mijn keukenwerkzaamheden heb 

overgedragen aan Marijke, gaan we nog even oefenen met de jeugd en Myriame. 

Als we alle puntjes op de i hebben gezet, is het tijd voor het eerste concert. De 

deuren gaan open en al snel vult de zaal zich met ukkepukken, ouders, grootou-

ders, tantes en ooms. 

We beginnen met het liedje Fijn dat jij er bent en daarna gaan we verder met 

Hallo allemaal. Alle instrumenten worden hierin voorgesteld. De sfeer is geweldig, 

de kinderen doen allemaal leuk mee. Dan worden Bas en Bente aangekondigd. 

Ze krijgen een hand van dirigent Jos en spelen dan twee stukjes op de blokfluit, 

begeleid door het jeugdorkest. Het klinkt hartstikke mooi! 

Na nog wat liedjes te hebben gezongen, wordt het tijd om het concert af te 

sluiten. De kinderen mogen nog gaan proberen om geluid te maken op een echt 

instrument. Dat valt niet altijd mee, maar het lukt de meesten wel. Het tweede 

concert is net zo succesvol als het eerste. 

Wat was het een heerlijke ochtend, de Spirea weer vol met Philerianen, bezoekers 

en veel muziek. We hebben genoten! Iedereen die heeft meegewerkt: bedankt!!! 
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Paasbingo
Door: Emma

Op zaterdagavond 9 april werd de paasbingo weer gehouden met als thema 

“Het Voute Feest”. De zaal was gevuld met allemaal verklede mensen. Alles kwam 

voorbij: van vrolijk fel gekleurde kleding waarvan de kleuren niet bij elkaar pasten 

tot dierenkostuums, zoals koeien en een pinguïn.

De avond werd geïntroduceerd door Phil Young samen met Bas en Bente op de 

blokfluit. Na de eerste bingoronde trad Phil Kidzz op met nummers als Beethoven 

Forever en Chinaman in Paris. De orkesten stonden onder leiding van Jos den 

Boer die tijdens het optreden van Phil Kidzz de zaal meenam op wereldreis.

De bingorondes werden gepresenteerd door Ron en Liesbeth en de schitterende 

prijzen werden uitgedeeld door Esther. Na elke volle bingokaart kon Ron het toch 

niet laten om nog een keer te draaien, zodat meer mensen kans hadden op prijs. 

De hele zaal deed fanatiek mee met het afkruisen van de nummers. Ook was er 

dit jaar iets nieuws. Het Rad van Fortuin werd vervangen door een pubquiz over 

muziek, bedacht en gepresenteerd door Ben.

Tussen deze rondes en de pubquiz in werd er muziek gemaakt door Phil Young 

met bekende muziek, zoals Total Toto en Bella Ciao. Het hoogtepunt van het op-

treden van Phil Young was het Peuterconcert met liedjes, zoals Poesje mauw en 

Hoofd schouders knie en teen. De hele zaal zong mee en er werd gedanst. Kortom 

een super leuke en gezellige Paasbingo! 
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Nee, we zijn als Phil niet steenrijk. Wel kennen de leden van Phil Good inmiddels 

waar het woord steenrijk vandaan komt. Tijdens de rondleiding op de Zaanse 

Schans maakte de gids duidelijk dat de gewone burger een huis had met een 

houten gevel. Ieder die zich een stenen gevel kon veroorloven behoorde tot de 

“steenrijke” burgers. De rondleiding op het prachtige erfgoed van de Zaanstreeks 

was de opmaat voor een uitwisselingsconcert met Crescendo uit Oostzaan. 

Steenrijk
Door: Ron
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Jan 

Dit alles omdat wijlen Jan Swanenveld, ooit lid van deze Noord-Hollandse fanfare, 

Phil Good had uitgedaagd om een uitwisselingsconcert te organiseren met zijn 

toenmalige muziekvereniging. 

Ruim 2 jaar geleden kwam de Noord-Hollanders naar Dordrecht en werd het een 

muziekfeest. Een rondleiding door de binnenstad een heerlijke maaltijd verzorgd 

door Nannings. Helaas kon Jan het concert toen al niet meemaken. Zijn echtgenote 

was toen wel getuige van deze bijzondere ontmoeting en ze vertelde natuurlijk dat 

het een mooie happening werd. Natuurlijk was een tegenbezoek gelijk afgesproken. 

Hopende dat Jan het nog kon meemaken maar dat was Jan niet gegund. De 

slopende ziekte haalde hem, veel te jong, uit het leven.  

Tegenbezoek 

Maar de afspraak met Crescendo bleef. Afgelopen zaterdag werd de afspraak 

nagekomen. Met een bijna voltallig orkest vertrok Phil Good op zaterdagmiddag 

naar Oostzaan. Eerst een tussenstop bij de Zaanse Schans. Het was voor de chauffeur 

even passen en meten. Het was druk met toerristen. Duitsers, Fransen, Engelsen, 

Chinezen, Japanners, Amerikanen en ja... Phil Goodies. Onder leiding van een gids 

kreeg de groep uitleg over het erfgoed van Zaandam. Wetenswaardigheden over 

Albert Heijn, de werkmolens, hout, graan, mosterd en natuurlijk de inwoners maakte 

het tot een bijzonder excursie. Om 16:00 uur vertrok de bus naar Oostzaan.  

Ontvangst 

Bij de lokale schouwburg annex gemeentehuis werd Phil Good ontvangen door 

mensen van Crescendo. De koffie en thee stond klaar, maar het terras van een 

lokale brasserie lonkte ook en dus zat een groot deel van het orkest in een lekker 

zonnetje. “Geen alcohol”, had Jos den Boer tijdens de generale nog gezegd. Helaas 

was er niemand aanwezig die dit verbod kon controleren. Gelukkig was er iemand 

van de organisatie die meldde dat de maaltijd gereed stond. Heerlijke Italiaanse 
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gerechten stonden opgediend en Phil Good liet het zich lekker smaken. 

Het concert 

Klokslag 19:00 uur even inspelen en om 20:00 uur aanvang concert. De leden 

van Phil Good gingen er eens goed voor zitten. Met een knallende opening van A 

longest day werd gelijk de muzikale toon gezet. Jacob kreeg met zijn piccolospel 

de handen stevig op elkaar. Bij Les Miserables was het trompettist Mieke die het 

publiek in vervoering bracht met haar solo. Het publiek genoot met volle teugen 

en de leden van Crescendo zeiden tijdens het concert al: “Dat wordt moeilijk om 

dit te overtreffen”. De opmerking van een deze leden vermelden we slechts ter 

kennisname. Het ging zaterdag niet over wie het beste presteerde. Immers de 

‘thuis’ vereniging had een zeer uitdagend programma. Zij refereerde nog naar 75 

jaar bevrijding en hadden toen een bevrijdingsconcert voorbereid. Met werken van 

John Williams en bijzondere arrangementen over muziek van de wereld liet ook 

Crescendo zien dat zij muzikaal waren herrezen uit de coronatijd. 

Glimlach 

Om 22:30 uur klonk de laatste noot van dit prachtige uitwisselingsconcert. Een 

concert waarbij de weduwe van Jan op de voorste rij zat. Ze genoot intens en weet 

zeker dat ergens haar man Jan met een glimlach de avond had gadegeslagen. 
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Groene vingershet

Team

Mooi weer, dus hup de tuin in!

Zaterdag 16 april is het Groene Vingers Team weer in touw geweest. Een klein team 

deze keer, want tegelijk met het tuinwerk werd door Phil Good gerepeteerd. Een mooi 

combi onder een strak blauwe hemel. Vier enthousiastelingen hebben de handen 

uit de mouwen gestoken, ondersteund door twee dames in de catering (Karin en 

Marijke). Vriend van de Phil Frits de Groot was zo enthousiast om te helpen dat hij 

al een dag eerder aan de poort van het Philgebouw stond, wat een toewijding! Niet 

getreurd, want Frits was als eerste weer aanwezig op zaterdag. Snel gevolgd door 

Door  B E N VA N D E R K L E I



De Phileriaan | maart 2022   33

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

Leonard Stolk en Sander van der Klei.

Op het lijstje stonden een aantal taken: nieuwe bak voor het Tuiny Forest, planten van 

diverse nieuwe planten/struiken, afmaken van het insecten hotel, muur/plantenbak 

maken en nog wat kleinere zaken zoals opruimen en maaien. Bijna alles hebben we 

die dag kunnen afhandelen en het resultaat mag er zijn.

Het is nog niet af, want er volgen nog een paar zaken. We willen nog een tuinbank 

maken en een pluktuin, bovendien moet de haag onderhouden blijven en alles moet 

netjes blijven.

Er zal daarom binnenkort weer een oproep komen en we hopen erop dat er dan 

meer Philerianen komen helpen. We willen toch allemaal dat ons gebouw er ook aan 

de buitenkans picobello uit ziet?
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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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Voorjaarsconcert 2022 
Door: Marieke

Het was 2 april al een drukte van jewelste, want ’s ochtends waren er twee 

Concerten voor Ukkepuk. Een daverend succes, zo valt elders in deze Phileriaan te 

lezen. Meerdere concerten op een dag betekent veel zo gewaardeerde inzet van 

onze vrijwilligers. Ons orkest kon als vanouds op het puntje van de stoel zitten, met 

gepoetste schoenen, muziek op volgorde en/of opgeladen tablets. Het is 2 april en 

’s avonds tijd voor het voorjaarsconcert van het Dordrechts Philharmonisch Orkest.  

Voorbereiding 

Met een korte zaalrepetitie vooraf, waarmee de orkestleden helemaal in de muziek 

werden getrokken, sloot Jan Gerrit de zaalrepetitie ook af met: “Geniet!”. En dat zou 

gebeuren. De orkestleden zaten weer als vanouds dicht op elkaar, dat komt de 

klank en samenspel ten goede. En voor ons zó fijn om weer de muziek direct over 

te kunnen brengen. In het publiek waren niet alle stoelen bezet, maar het was een 

alleszins ruim voldoende opkomst, vond Sjarlot die de avond opende. Daarna nam 

Marja het woord en zij gaf over de meeste stukken wat achtergrondinformatie.   

Zuidelijke sferen 

Met de muziek die op het programma staat vullen we een avondvullend programma 

en nemen we onze luisteraars voornamelijk mee in zuidelijke sferen. Echter: eerst 

spelen we in op de actualiteit door Prayer for Ukraine ten gehore te brengen.  

First Suite, Pavane, Catedrale, Marche Hongroise 

First Suite 

Dan volgt First Suite van de Britse componist Gustav Holst. De première was al 

in 1920, maar meer dan 100 jaar is het nog steeds fijn om te spelen. In het BMC 
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klonken de delen Charonne, Intermezzo en March parmantig door de solo’s van 

de hoorn en de alt-saxofoon en het als een duet aandoend stukje tussen fluit 

en hobo in deel 1. In het Intermezzo wordt het lichte, leidende thema door de 

solo klarinetten geïntroduceerd en herhaald door andere muziekgroepen. Het 

marstempo kan niet ontbreken. Twee melodieën wisselen elkaar in pittig tempo 

af, met onder andere een mooie baslijn voor de trombones. Een mening uit het 

publiek die onder andere hier over gaat: “De trombones zijn er buitengewoon 

als de muziek daar om vraagt. Prachtig!”.  

Pavane 

We nemen eerst wat gas terug met de Pavane.. Het is een oude Italiaans-

Spaanse hofdans, langzaam en statig. Het geeft blijk van de enigszins sobere 

16e eeuwse hofleven.  

La cathédrale resiliente 

Tsja, en dan: la Cathédrale resiliente. 

Mark Camphouse componeerde dit 

naar aanleiding van de verwoestende 

brand in de Notre Dame op 17 april 2019. 

Dat spreekt wel tot de verbeelding. 

Het is volgens mij het klapstuk van 

voor de pauze, zo niet de avond 

geweest. In de mooie klanken van 

verschillende muziekgroepen horen 

we onheilspellende, soms krachtige 

muziek, dan weer meditatieve stukjes. 

Het is spannend en bedroefd, klagend 

en krakend, maar de veerkracht 

overwint. Alle instrumentgroepen 
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komen aan bod, als dan niet met een solo. Mooi vind ik onder andere een kort 

stukje aan het einde waarin je de bekende eerste regel uit het Franse volkslied, de 

Marseillaise, hoort: “Allons enfants de la Patrie”.  Revolutie! We trekken ten strijde. 

Veerkracht ten top. Overall een stuk dat in en buiten het orkest voor kippenvel zorgt. 

Dubbel en dwars genieten.  

Marche Hongroise 

Voor de pauze reizen we nog iets zuidelijker met Mache Hongraise van Hector 

Berlioz, eveneens gebaseerd op een Hongaars volksliedje.  

Danceries, Louvre, Finale 

De pauze is nodig. Even ontspannen. Na de pauze staat namelijk Danceries van 

Kenneth Hesketh op het programma.  

Danceries 

Volgens Jan Gerrit één van de mooiste werken voor harmonieorkesten. Het is 

gebaseerd op muziek uit de 17e eeuw, misschien nog wel eerder. Een verzameling 

van volksliedjes en destijds populaire melodieën. Maar: in een nieuw jasje en rijk 

georkestreerd, maar ook weer met kortere en langere solo’s en loopjes en ritmes 

die het thuis nakijken meer dan waard waren. Een stuk dat valt onder het kopje 

“LVT”: leuk voor thuis. Het is intensief, want het karakter, de snelheid en ook de 

voortekens wisselen voortdurend en soms heb je gewoon even of wat langer rust. 

Maar ook dan mag de aandacht niet verslappen.  

Scenes form the Louvre 

Natuurlijk wordt Frankrijk ook aangedaan met het stuk Scenes from the Louvre 

van Norman dello Doio. Korte delen met elk een ander karakter, waarin alle 

muziekgroepen van ons orkest, dus inclusief de percussie,  prima uitkomen. De 

korte delen lijken eigenlijk ook weer op korte (volks)liedjes, dus het past prima in 
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het programma van vanavond. Fijn om te spelen voor het aanwezige publiek.  

Finale 

En dan nadert de finale van de avond: dat kan niets anders zijn dan de Finale uit 

de 9e Symfonie van Antonin Dvorak. Zó bekend: denkt u bijvoorbeeld maar aan de 

hoorns bij de start van het stuk, de lichte elementen door bijvoorbeeld de fluiten. Zó 

mooi en zó geliefd. Pittig vanwege het stuwende karakter en het vasthouden van 

de snelheid en de loopjes vereisen de aandacht van de orkestleden.  

Afsluiting 

We sluiten het muzikale gedeelte af met een toegift: Selections from Mary Poppins 

en daarna zet ons barteam alle zeilen bij om dorstige orkestleden en publiek van 

een drankje te voorzien. Het was een geweldige avond. Iemand uit het publiek 

zegt: “Het was een heel afwisselend programma, leuk om naar te luisteren. Ik bleef 

geboeid.” Op naar het volgende concert! 
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Ten Holter Noordam advocaten is een multiservicekantoor in 
Rotterdam. Samen werken wij aan één doel: ondernemingen, 
overheidsinstellingen en non-profitorganisaties snel en efficiënt 
helpen met praktische oplossingen bij juridische problemen en een 
duidelijk advies over het voorkomen daarvan.
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Evenement  Datum  Tijd Orkest  Locatie

Bevrijdingsconcert 13 mei  20:00u PGD  BMC

Cultuur om de hoek - Open dag BMC    

   4 juni  10:00u Iedereen  BMC

Concert Wijkvereniging Zuidhoven 

   11 juni  16:00u PGD  Zuidhoven

Noordparkfestival 25 juni  17:00u PSS   Zwijndrecht

ZomerSymfonie  2 juli  20:00u PSS  Merwestijnpark

Museumtuinconcert 26 juni  volgt ORK  Dordts museum

Najaarsconcert  volgt  20:00u ORK  BMC

Kerstgala  10 december 20:00u Iedereen  BMC

Oudejaarsconcert 18 december 12:00u Iedereen  Kunstmin
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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
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