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Huldigingen!
Jubilarissen worden in het zonnetje gezet

Museumtuinconcert
Concerten in de sfeervolle tuin van het Dordrechts Museum

Zomeravondconcert
Phil Good geeft een buitenconcert op het Statenplein  
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Contact – Dordrechts Philharmonisch

Fidus 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 29 september 2022.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks 15 oktober 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


S J A R L O T  K O O I , 

V O O R Z I T T E R
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W
oord vooraf

Wat vliegt de tijd! Alweer een deadline van de 

Phileriaan in mijn agenda. En Marieke is streng … en 

terecht. 

Concerten  

We zijn allemaal toe aan vakantie, het mooie weer 

van de laatste weken helpt daarbij. We hebben nog 

veel optredens tegoed voor de vakantie echt begint. 

Erg goed gevonden van Phil Good om twee optredens 

buiten te organiseren op de repetitiedagen. Goed 

omdat het gezellig is, goed omdat het in de buurt 

bekendheid geeft en sowieso onze naamsbekendheid 

ten goede komt. Ik verheug me erop. En Phil Spass 

speelt op elk festival dat de komende tijd gehouden 

wordt.  

Fidus Muziekcentrum 

Vorig jaar wisten we al dat de naam Benevia van de 

gevel zou verdwijnen. Het sponsorcontract opzeggen 

was snel gedaan vorig jaar april, maar een nieuw 

contract afsluiten had wat meer voeten in de aarde. Ik 

ben blij dat het contract met Fidus afgelopen maand 

getekend is. Dat betekent dat we vanaf nu in het Fidus 

Muziekcentrum repeteren en optreden. Fidus betekent 

zelfvertrouwen, een woord dat ik ook bij De Phil vind 

passen. Zij hebben verzekeringen van de wieg tot het 

graf en wij maken muziek van jong tot oud. 
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4 juni 2022 

Tijdens de open dag op 4 juni hebben we een aantal serieuze 

kandidaten voor de diverse orkesten gehad. We hopen allemaal dat 

het lukt om weer nieuwe muzikanten binnen te halen.  

Discussieavonden 

Alle opmerkingen gemaakt op de discussie avonden over de 

toekomst zijn in een bestand bij mij op te vragen. Voor het komende 

jaar zijn er zes grote onderwerpen uitgekozen. Vijf gele bloembladen 

en één bruin hart: Communicatie, orkestorganisatie, belastbaarheid 

leden, gebouw en tot slot werven & behoud nieuwe leden. Het hart 

van de bloem is voor gezamenlijke activiteiten, om de onderlinge 

verbinding te versterken en/ of geld te verdienen. Wie weet drinken 

we straks Phil-bier…? Op de laatste ALV hebben veel leden plakbriefjes 

geplakt op de diverse bloembladen, met daarbij opmerkingen over 

waar ze goed in zijn, welke ideeën ze voor De Phil hebben en/of 

waar ze zich voor in willen zetten. Voor degene die er niet bij waren, 

bestaat zeker de mogelijkheid hier digitaal bij aan te sluiten. Op 

de uitblaasbarbecue op 7 juli zal ik de toekomstbloem in de hal 

ophangen. Als je anders een e-mailtje naar mij stuurt (voorzitter@

dpho.nl) zet ik je erbij.   

Twee al uitgewerkte voorbeelden zijn: 

Karin heeft de bardiensten op een website voor vrijwilligers gezet, 

in de hoop dat er mensen op af komen die willen helpen en Guus 

Mayer heeft een idee om (rond kerst) een open dag te houden met 

kerstmuziek, de verkoop van spullen, gebak, koek en zopie enz enz. 

Nu de kerstmarkt in Dordrecht niet doorgaat, is dit misschien een gat 

in de markt om geld te verdienen voor de verenigingskas. Dus leden: 

mailto:voorzitter%40dpho.nl?subject=
mailto:voorzitter%40dpho.nl?subject=
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bewaar te verkopen spullen vast voor die markt. Mocht het in de weg 

staan, laat het dan weten. Dan kunnen ze vast opgehaald worden.  

Penningmeester gevraagd 

Op het eerste deel van de ALV van 20 juni kijk ik met gemengde 

gevoelens terug. De financiën zijn een wezenlijk onderdeel van onze 

vereniging met zo’n mooi gebouw. Toch moeten we kijken of we de 

discussie meer over de inhoud kunnen laten gaan en op een manier 

dat het voor iedereen begrijpelijk is. Dit onderwerp staat deze week 

op de bestuursvergadering geagendeerd. Willy heeft heel veel werk 

verzet en pakt financiële onderwerpen grondig aan, waardoor het 

voor de toekomst gemakkelijker wordt. Toch houd ik mijn hart vast, 

wie gaat Willy opvolgen? Hij heeft aangegeven in 2023 het bestuur 

te verlaten. We hebben allemaal last gehad van het feit dat we bij 

het afscheid van Ger Nas nog geen nieuwe penningmeester hadden 

gevonden. We kunnen het ons niet veroorloven om wéér geen 

opvolging voor de penningmeester te hebben straks. Denk met ons 

mee over wie die belangrijke positie over kan nemen en geef tips 

door aan het bestuur. 

Voor nu, misschien zien we 

elkaar op de uitblaasrepetitie 

en zo niet, fijne zomer, fijne 

vakantie, laad de batterij op 

en we zien elkaar na de zomer 

gezond weer terug. 

Sjarlot Kooi 
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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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http://www.holster.nl
http://btastam.nl
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Vijf concerten in twee weken tijd. Vervolgens uitblazen met de BBQ. Daarna nog 

deelname van Phil’s Bigband aan Big Rivers. Wij zijn voor de vakantie alweer ‘op 

stoom’.  

Grijp je kans 

Door corona waren wij de automatismen een beetje kwijt. Wij kunnen ineens weer 

ver vooruit plannen. De organisatorische klussen hopen zich daardoor op. Op onze 

activiteitenagenda staat al de datum 4 november 2023: “Lille komt naar Dordrecht”. 

Het enthousiasme waarmee allerlei zaken worden aangepakt is aanstekelijk. Het 

plan van Phil Good om de laatste twee repetities op het Statenplein in het centrum 

van Dordrecht en in het park van de wijk Zuidhoven te houden, toont dat wij weer 

als van ouds bezig raken. De vorm wordt een zomeravondconcert. Dan moeten 

er meldingen worden gedaan en toestemming gevraagd aan de Gemeente 

Dordrecht. Maar ook daarvan ontvingen wij  heel snel een enthousiaste en positieve 

reactie. Het lijkt erop dat na de periode waarin de cultuur het heel moeilijk had, 

creatieve plannen ook buiten het Fidus Muziekcentrum ruimte en bijval krijgen. 

Grijp iedere kans! Geen plan is meer onhaalbaar! 

Go wild! 

In de laatste ALV is aan de orde gekomen dat wij in de coronajaren financieel een 

stap terug hebben gezet. Daarin zijn wij niet de enige vereniging in Dordrecht. 

De gemeente heeft speciaal daarvoor subsidieregelingen in het leven geroepen 

waarop wij ook een beroep hebben gedaan. Nog niet over iedere aanvraag is 

beslist. In het plan voor de toekomst is ook de vraag geformuleerd: Hoe kunnen 

wij geld bijeen brengen voor onze vereniging zonder contributieverhoging? Vrijwel 

zeker gaan wij voor de derde keer een muziekmarathon organiseren. Maar tussen 

Achter de Schermen
Door:  Peter van Gool, secretaris
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de eerste reacties zag ik al plannen als biefstuk bakken, verkoop van Phil bier, 

stadswandelingen etc. Ook hier blijkt dat de Phil een club van ‘creatievelingen’ 

is. De commissie die deze kar gaat trekken zal ongetwijfeld ook op dit front open 

staan voor zelfs de wildste ideeën. 

Erelidmaatschap 

Over het erelidmaatschap zijn vragen gerezen. De ereleden mogen erop rekenen 

dat zij bij ieder concert van De Phil in het FMC met hun partner aanwezig kunnen 

zijn en dat zij voor het kaartje niet hoeven te betalen. 

Toekomst Phil 

De komende maanden zullen de resultaten van de discussieavonden onder 

leiding van Monique van der Burg over de toekomst van De Phil in werkgroepen 

door onze leden worden uitgewerkt. Met de hiervoor al beschreven creativiteit en 

met de inzet die de leden van De Phil kenmerkt, gaan wij die toekomst weer mooi 

en aantrekkelijk maken.   

http://riwal.com
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Verslag Zaanse Schans en Oostzaan 
Door: Wilma 

 

De Phil is mij niet onbekend, het is namelijk al ruim 20 jaar onderdeel van mijn 

leven, aangezien mijn man al sinds jaar en dag verbonden is aan de vereniging. 

Echter: sinds oktober 2022 ben ik zelf ook toegetreden tot de Philfamilie, namelijk 

Phil Good. En wat is het leeeuuuk! Toen gevraagd werd wie een verslag wilde 

schrijven van ons uitje aan de Zaanse Schans en aansluitend ons concert in 

Oostzaan maakte mijn schrijversenthousiasme een sprongetje. ‘’Ikke’’ schreef ik 

meteen aan Annette. Eindelijk kan ik weer een verslag schrijven.  

23 april 2022 

Ons eerste uitje na alle COVID-19 ellende was dan eindelijk zover. Op zaterdag 23 

april om exáct 12.00 uur trapte de buschauffeur zijn gaspedaal in om ons naar 

de Zaanse Schans te brengen. De stemming zat er al in voor we Spirea verlaten 
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hadden en al snel kwamen de zakken snoep, bakken drop, koekjes, spekkies en 

chocolade eitjes tevoorschijn.  

Iets eerder dan gepland draaide de buschauffeur onze bus de parkeerplaats van 

de Zaanse Schans op. Het weer was wat aan de frisse kant, er stond een aardig 

windje maar: het was droog en de zon liet zich zien, dus geen reden om te klagen.  

Rondleiding Zaanse Schans 

Nadat de gidsen van de Zaanse Schans zich bij ons gemeld hadden, werden we 

over drie groepen verdeeld en gingen we op pad. De gids vertelde onder andere 

dat de Zaanse Schans een cultureel erfgoed dorp aan de Zaan is. Het is een uniek 

dorp in Nederland: vol houten huisjes, molens, schuren en werkplaatsen. Tijdens 

de wandeling kregen we informatie over de kaasmakerij, de molens, het winkeltje 

van Albert Heijn en de klompenmakerij. Na de rondleiding kregen we tijd om te 

snuffelen in de winkeltjes.  

Start in Oostzaan 

Om 16:00 uur werden we weer bij de bus verwacht, die ons naar theater ‘’De 

Kunstgreep’’ in Oostzaan zou brengen. Na een korte trip kwamen we daar aan en 

het zonnetje brak door! Reden te meer om snel onze toeters uit de bus te halen, 

weg zetten in het theater en neer te strijken op een terras aldaar. Sommige leden 

die met eigen vervoer naar Oostzaan waren gekomen, zaten al aan een drankje. 

De sfeer zat er duidelijk goed in! 

Diner in Oostzaan 

Nadat iedereen voorzien was van een 

lekker drankje, konden we omstreeks 

17:30 uur ons verplaatsen naar een 

ruimte van een kerk naast het theater 



14   De Phileriaan | juli 2022

waar een heerlijk Italiaans diner buffet voor ons klaar stond. Er was ruim voldoende 

lasagne, pasta penne, salade en brood.  

Inspelen en concert! 

Nadat iedereen zijn/haar buikje vol had gegeten gingen we terug naar het theater 

om in te spelen.  

Voor ons stonden de volgende werken op het programma; Prayer of Ukraine, The 

Longest Day, Tchaikovsky’s greatest hits, Moment for Morricone, Les Miserables, A 

Klezmer Karnival en Big Fun in the Sun. Jos zette nog éventjes de laatste puntjes op 

de i, stelde ons gerust dat als we allemaal ons best zouden doen en vooral naar 

hem zouden kijken, dat het vast en zeker goed moest komen.  

En dat deden we! Hier en daar hoorde ik dat het publiek erg enthousiast was en ook 

Jos bleek niet ontevreden.  

Ervaring om niet te vergeten 

Uit mijn muzikale verleden bij een andere vereniging weet ik hoe het voelt om 

applaus in ontvangst te nemen en ondanks dat dit mijn eerste concert bij de Phil 

ooit was dat ik zelf mee speelde, kan ik denk ik voor een ieder van Phil Good wel 

zeggen dat dit concert een ervaring was om niet te vergeten. Wat hebben we het 

spelen voor publiek gemist!  

Crescendo  

Na ons optreden was er een pauze en daarna speelde Christelijke fanfareorkest 

Crescendo uit Oostzaan. Dit fanfareorkest, opgericht op 1 november 1912, bestaat 

uit ruim veertig leden, onder leiding van dirigent Bart Koning. Zij speelden stukken 

die in het teken van bevrijding stonden, waaronder Soldaat van Oranje, American 

Patrol, A Tribute to The Liberators, Concert March from 1941. 
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Terugweg en thuiskomst 

Na een geslaagde avond, waarna menigeen behoefte had aan een natte 

versnapering moesten we toch echt weer onze instrumenten inladen en op weg 

naar Dordrecht. We waren Oostzaan, dat echt niet zo heel groot is met zijn bijna 

10.000 inwoners, nog niet uit of de spekkies en snoepjes gingen alweer rond in de 

bus. Om bijna kwart voor twaalf draaide de buschauffeur zijn bus de Spirea op en 

kon een ieder zijn/haar spullen uit de bus halen en op weg naar zijn mandje.  

Na toch even de snelheid van mijn autootje op te voeren, stak ik op de minuut af 12 

uur later dan we vertrokken om 00.00 uur de sleutel in het slot van mijn voordeur.  

Met een mooi, warm en gevoel vol vreugde plofte ik op de bank met een welverdiend 

biertje. Niet alleen het biertje, maar ook het optreden met Phil Good smaakte naar 

meeeeeeeer!! 
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Jubilarissen
Door: Ruben 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.  EN IN DIT ZOMERNUMMER HEBBEN WE VAN ALLE 

KROONJAREN EEN JUBILARIS!  W O L T E R  IS 50 JAAR LID,  I N G E  40 

JAAR, M A R J O L E I N  25 JAAR, P E T E R  P A U L  12 ,5 JAAR EN  R U B E N 

5 JAAR. EEN MOOIE GELEGENHEID OM DE JUBILARISSEN IN 

HET ZONNETJE TE ZETTEN ÉN HEN VAN HARTE TE FELICITEREN! 

ELDERS IN DEZE PHILERIAAN ZIET U DE TWEE ANDERE INTERVIEWS 

MET KOPERBLAZERS WOLTER EN MARJOLEIN EN RIETBLAZERS 

PETER PAUL EN INGE.  MAAR NU EERST R U B E N :  VAN HARTE 

GEFELICITEERD!  



De Phileriaan | juli 2022   17

Hoi, ik ben Ruben 
van Delden en ik 
ben 13 jaar.  

Ah, ik heb je gezien bij de open repetitie 

en ook bij de uitblaasrepetitie. Leuk dat 

je daar ook was. Maar voor de lezers 

die je niet gezien en gehoord hebben: 

welk instrument speelt je bij De Phil?  

Hobo. Dat vind ik het leukste instrument.  

Hoe ben je bij De Phil gekomen? Ik heb geen idee, dat hebben mijn ouders 

geregeld.  

Waarom ben je muziek gaan maken? Omdat ik het leuk vind.  

En wat vind je het leukste aan muziek maken bij De Phil? Het samenspelen met 

anderen.  

Wat was het leukste nummer dat je bij De Phil speelde? An der schöne blooper 

Donau [red: van Johann Strauss, met arrangement van Ivo Kouwenhoven], dat is 

leuk omdat er gekke geluidjes in zitten.  

Welk concert vond je het leukste om te geven? Het Oudejaarsconcert in 

Kunstmin.  

Heb je nog andere hobby’s? Ik hou ervan met lego te spelen. Bordspellen spelen 

doe ik ook graag en natuurlijk bakken in de keuken.  

Welke vraag dacht je dat ik zou stellen (maar heb ik niet gesteld)? Wat zou je 

antwoord daarop zijn? Hoe lang speel je al je instrument? 6 jaar. 

Wil je nog wat zeggen? Dat ik door blijf gaan bij De Phil! 

Dank je wel, Ruben, voor dit interview en ik hoop dat je nog lang en met veel 

(muziek)plezier bij ons speelt!  
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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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Feel Free Bevrijdingsconcert - Phil Good 
Door: Wilma

 

Vrijdag de 13e. Normaal gesproken blijf ik veilig in mijn huis en neem ik geen 

enkel risico om een zwarte kat tegen te komen of om onderweg onder een 

ladder door te moeten lopen. Op vrijdag 13 mei 2022 hoef ik er niet over na te 

denken om mijn bed uit te komen. Er staat een geweldige dag voor de leden van 

Phil Good te wachten! We geven vandaag twee concerten die in het teken staan 

van Vrede en Vrijheid. Dit concert stond eigenlijk gepland in 2020 maar vanwege 

corona moest dit helaas uitgesteld worden.  

Gezonde spanning 

Ik ben al vroeg wakker. Laat ik er maar vanuit gaan dat dit vanwege gezonde 

spanning is. Hoewel we pas om 13:00 uur in het muziekgebouw worden verwacht, 

komt er die ochtend werkelijk niets uit mijn handen. Ik laat het maar over mij heen 

komen en ga met een bak koffie in de tuin van het zonnetje genieten.  

Opstelling 

Als dan eindelijk de tijd is aangebroken dat ik naar Dordrecht mag, rijd ik met een 

kleine verhoogde hartslag de N3 op. Zodra ik het muziekgebouw inloop, zie ik al 

veel vrijwilligers bezig met het opzetten van de apparatuur voor de streaming 

en ook de stoelen staan opgesteld in de juiste positie. Het is een iets andere 

opstelling dan we gewend zijn, want in de avond spelen we voor een volle zaal 

van 300 bezoekers. Het orkest is dus 

genoodzaakt iets meer bij elkaar te 

gaan zitten en dat is voor sommigen 

even wennen.  

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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Dubbelconcert 

Zoals gezegd geven we een dubbelconcert vandaag. In de middag spelen we 

voor De Zonnebloem en ’s avonds voor bezoekers. Maar eerst wat uitleg over het 

thema van ons concert.  

77 jaar vrijheid 

Met het Phil Free bevrijdingsconcert vieren we 77 jaar vrijheid, waarbij vrede en 

vrijheid centraal staat. Zeker in de tijd waar we nu in leven en dan met het oog op 

de oorlog in Oekraïne heeft dit concert een veel grotere betekenis voor, ik denk, 

iedereen. We zijn ons meer bewust van en dankbaar voor de vrijheid waarin wij 

leven.  

FAAAC 

Leden van re-enactment groep FAAAC, First Allied Airborne Army Command, 

heeft zich tot doel gesteld om de geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog 

in een zo nauwkeurig mogelijk historisch correcte manier te herdenken en uit te 

beelden.   

Zij willen de toekomstige generaties informeren over de Tweede Wereldoorlog, 

waarbij zij gebruik maken van de kleding, bewapening en voertuigen van toen,  

inclusief de offers die daar werden gebracht voor de vrijheid. De vrijheid die wij 

ook nu heden ten dage mogen genieten. De prijs voor deze vrijheid was hoog en 

dit mag nooit worden vergeten.  

De bezoekers van De Zonnebloem tijdens het middagconcert waren erg 

enthousiast, dat belooft wat voor het avondconcert! Tussen de twee concerten 

door was er voor de leden van Phil Good gelegenheid om gezamenlijk een hapje 

te eten in het muziekgebouw.  
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Uitverkocht 

Zoals ik eerder al aan gaf, wisten we dat het avondconcert uitverkocht was. 

De bezoekers, waaronder ook de burgemeester van Dordrecht de heer Kolff, 

druppelden dan ook al heel vroeg het muziekcentrum binnen.  

Nadat iedereen zijn instrument gestemd had, begaven we ons naar de foyer 

om ons klaar te maken voor de opkomst naar het podium en openden we ons 

concert met een intro van Soldaat van Oranje. Tijdens de intro kwamen de leden 

van FAAAC op en namen plaats op de voorste rij in het publiek. 

Programma 

Na de intro speelden we het Nederlandse volkslied Wilhelmus. Wat was het een 

indrukwekkend gezicht dat de leden van FAAAC parmantig en saluerend zich 

omdraaiden naar de bezoekers waarbij iedereen ging staan. Voor mij, en ik weet 

ook voor andere leden van Phil Good, leverde dit de nodige kippenvelletjes op en 

het moment dat ik deze woorden op schrijf, voel ik weer de emotie op borrelen. 

Wat een prachtig gezicht was dat! Na het Wilhelmus voelde het alsof de kop er 

af was. We gingen er eens goed voor zitten en de bezoekers een onvergetelijke 

avond bezorgen.  

Onder alle afdelingen van het DPhO is afgesproken dat, zolang de oorlog in 

Oekraïne voortduurt, we tijdens elk optreden dat we geven we aan het begin een 

moment stilstaan en hierbij het stuk Prayer for Ukraine ten gehore brengen. Dit is 

een (spiritueel) volkslied van Oekraïne. 

Hierna speelden we tot aan de pauze Tchaikovsky’s Greatest Hits, Les Miserables, 

Moment for Morricone en Viva la France. 

Na de pauze gaven leden van het FAAAC uitleg over enige uniformen. Na deze 
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interessante informatie vervolgden we ons concert en speelden we The Longest 

Day, het volledige werk van Soldaat van Oranje, Schindlers List, a Klezmer 

Karnival, Glenn Miller, een medley van Vera Lynn en Pomp and Circumstances 

met als toegift Big Fun.  

Applaus 

We namen een lang en warm applaus in ons op en ik denk dat ik wel kan zeggen 

dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde avond! Na het concert 

werden door de nodige vrijwilligers de streaming apparatuur en de boel weer 

opgeruimd en was het tijd voor een drankje. Het bleef nog lang gezellig in het 

muziekcentrum…

Pils & Glorix

Pils 

Deze keer geen meldingen voor Pils. De barevenementen gaan wel weer komen na 

de zomervakantie. Ook dan hoop ik weer op jullie te mogen rekenen. Ieder een fijne 

vakantie en gezond weer terug. 

Elly 

Glorix 

Namens Glorix kan ik melden dat we gelukkig beschikken over ervaren leden 

van ons schoonmaakteam. We kunnen echter nieuwe aanwas gebruiken. De 

beschikbaarheid is nu te krap/ de groepjes op sommige dagen net te klein.  
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Bij de warme schoonmaak in juni, die we een uurtje eerder lieten beginnen en 

eindigen, is ook persoonlijk uitleg over de dweilmachine gegeven. We hebben 

enkele zeer ervaren leden die de dweilmachine op hun duimpje kennen. Maar het 

lijkt ons beter dat er iets meer leden van het schoonmaakteam dit kunnen. Dit komt 

de continuïteit van de schoonmaakploeg ten goede. Heb je interesse, laat het even 

weten aan Rob of Marieke.

De dag na de uitblaasrepetitie en de barbecue hebben we het pand ook 

grotendeels zomerklaar  gemaakt qua schoonmaak, hoewel er nog gerepeteerd 

wordt. Fijn om te merken dat na de barbecue de belangrijkste punten ook goed zijn 

schoongemaakt.  

In de zomervakantie zullen we ook firma Groeneweg BV weer in ons gebouw aan 

de slag laten gaan voor de professionele reiniging van ons Fidus Muziekcentrum. 

Zij pakken de schoonmaakwerkzaamheden aan die wij als vrijwilligers niet kunnen 

realiseren.  

Groet, Rob en Marieke  

Elly, Rob en Marieke 
wensen iedereen een 

fijne zomerperiode en 
tot de eerstvolgende 

repetitie, bar- of 
schoonmaakdienst.  
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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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Museumtuinconcert
Door: Emma

Tijdens het jaarlijkse museumtuinconcert traden Phil Young en Phil Kidzz gezamenlijk 

op. De dag begon met regen, maar voordat de eerste mensen arriveerden in de 

museumtuin scheen de zon uitbundig. 

De jeugd nam plaats en onder leiding van Rens van Leeuwen startte Phil Kidzz 

met Beethoven forever, een spannende introductie. Rens heeft verschillende 

arrangementen voor de jeugd geschreven, waaronder Efteling muziek. Het publiek 

herkende de muziek met mooie solo’s gespeeld door de fluiten en Bob op saxofoon. 

Na een dagje Efteling leek het net alsof je op de terugweg in de auto naar de radio 

luisterde. Blinding Lights en Kings & Queens werden opgevoerd en tijdens het 

spelen van deze stukken zong het publiek mee. Het concert werd afgesloten met 

het muziekstuk Salt gevolgd door een luid applaus. 
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Museumtuinconcert 26 juni 2022 
Door: Marjon

Zoals veel verslagen van evenementen de afgelopen maanden beginnen, start 

ook dit stukje met: eindelijk mochten we weer. Eindelijk mochten we weer trouw 

zijn aan de traditie om jaarlijks een concert te geven in de sfeervolle tuin van het 

Dordrechts Museum. Wat is het toch altijd fijn om daar te spelen. Het publiek zat 

al klaar op stoelen en kleedjes, dankzij een lieve bewaker was de Museumtuin zelfs 

tijdelijk puppy-proof! Leuk ook om te zien dat bij een concert overdag de kinderen 

van orkestleden eens de mogelijkheid hebben om een concert van papa en/of 

mama te bezoeken.  

Phil Kidzz, Phil Young en Rens 

Waar de dag een beetje grijs en grauw begon, brak een mooi zonnetje door bij de 

eerste klanken van Phil Kidzz. Zij beten het spits af onder leiding van hun nieuwe 

dirigent Rens van Leeuwen. Na hun openingswerk, speelden ze samen met Phil 

Young muziek uit de Marvelfilm ‘The Avengers’. Mooi om de samenwerking tussen 

deze twee jeugdorkesten te horen. Phil Young nam het stokje over met een echt 

harmoniewerk, met een glansrol voor de trompetsectie en de dwarsfluitiste. Het 

vervolgprogramma van beide jeugdorkesten bestond uit herkenbare stukken waar 

het publiek duidelijk van genoot. Zo hoorden we een (volgens mij best lastig te 

spelen) medley van Eftelingmuziek en een aantal Top 40-hits. Die maakten zelfs wat 

dansmoves los in het publiek! Voor mij als lid van het Dordrechts Philharmonisch 

Orkest was het leuk om zo voorafgaand aan je eigen concert de jeugdleden te 

horen spelen. Phil Kidzz, Phil Young en Rens mogen trots zijn dat zij na nog niet zo’n 

lange tijd samenwerken al zo’n leuk concert hebben neergezet! 

Dordrechts Philharmonisch Orkest 

Na een vlotte wisseltruc was het de beurt aan het Dordrechts Philharmonisch Orkest 
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met een programma bestaande uit voornamelijk Oost-Europese stukken. Er was 

één vreemde eend in de bijt: de La Cathédrale Resiliente van Mark Camphouse, 

een waanzinnig stuk over de brand in de Notre Dame. Ook al gespeeld op het 

Voorjaarsconcert, maar sommige stukken verdienen het om nogmaals te laten 

horen. En ach, vraag Jan-Gerrit hoe dit stuk in een Oost-Europees programma valt 

en hij geeft er vast een creatieve draai aan.  

Het werd dus een muzikale reis door Oost-Europa. Met een start in Hongarije: de 

Marche Hongroise.  De harmonieklassieker Balkanya volgde. Drie delen gebaseerd 

op dansen uit de Balkan. Door naar het eerdergenoemde stuk La Cathédrale 

Resiliente. Een werk wat kippenvel oplevert, je hoort door de muziek het drama, 

de veerkracht, de moed voor wederopbouw na de verwoestende brand van 

april 2019. Zoals u misschien merkt, ik ben fan. Terug naar Oost-Europa met de 

Roemeense Dansen van Bartók, we speelden vijf van de zes dansen. Van zwierige 

via romantische naar opzwepende dansen, we hebben het allemaal voorbij horen 

komen. Het Hongaarse Vidám Zene, oftewel Merry Music, was een fijn tussendoortje. 

Een echt harmoniewerk waarin het hele orkest goed tot zijn recht komt. We sloten 

“Een werk DAT kippenvel oplevert, je 
hoort door de muziek het drama, de 
veerkracht, de moed voor wederopbouw 
na de verwoestende brand van april 2019. 
Zoals u misschien merkt, ik ben fan."

Marjon over La cathédrale resiliente:
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af met de Bulgaarse Dansen van Cesarini. Een vrije rapsodie in vier delen waarin 

verschillende Bulgaarse volksliederen zijn verwerkt, door Cesarini bewerkt voor 

harmonieorkest. Het was een uitdaging zo aan het eind van het concert, want 

dit stuk vraagt absolute focus van alle muzikanten. Alles komt voorbij: meerdere 

toonsoorten, de meest bijzondere maatsoorten, het leek soms wel hogere 

wiskunde. Over die hogere wiskunde gesproken: dat was nooit het sterkste punt 

van ondergetekende, dit tot wanhoop van Jan Gerrit tijdens de repetities. Als 

iemand zich aanbiedt voor bijles, dan hou ik me van harte aanbevolen.  

Streamteam en vooruitblik 

Het hele concert is overigens gefilmd door ons vakkundige Phils Streamteam. Kon 

je er niet bij zijn, of wil je nog eens nagenieten? Houd de website in de gaten! 

Een rommelig coronaseizoen is bijna ten einde gekomen. Laten we hopen dat 

seizoen 2022/2023 weer een ouderwets ononderbroken muzikale jaargang wordt, 

zonder lockdowns en andere toestanden.  
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http://rvlot.nl
http://www.reedijk.nl
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Jubilerende koperblazers 
Door: Wolter, Marjolein en de redactie 

GEFELICITEERD, W O L T E R ,  MET 50 JAAR LIDMAATSCHAP 

EN JIJ ,  M A R J O L E I N  MET 25 JAAR LIDMAATSCHAP! 

De openingsvraag: Hoe kwam De Phil op je pad?  

Het blijkt dat Wolter en Marjolein via-via bij De Phil zijn gekomen. Wolter steekt van 

wal: “Onze achterburen in Sterrenburg waren met de hele familie lid van De Phil. 

Toen mijn (jongere) broer en ik muzikale interesse kregen, zei de buurvrouw tegen 

mijn moeder: “Waarom doe je ze niet op De Phil? Dan krijgen ze een instrument en 

nog les ook!” De vereniging voelde toen voor mij als een fijne muzikale familie. En 

na 50 jaar voel ik mij daar nog steeds thuis!” 

Marjolein werkte in het ziekenhuis en had een aantal collega’s die lid waren van De 

Phil. Ze had al trompet gespeeld bij Pro Patria, waarover later in dit interview meer. 

Door haar collega’s is ze lid geworden en weer trompet gaan spelen.  

Hoe ziet jouw muzikale carrière eruit?  

Wolter vertelt: “Toen ik lid werd, kreeg ik de volgende vraag: “Wat wil je gaan spelen?” 
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Een trompet leek mij het leukste en een 

week later kreeg ik een trompet en mijn 

broer een hoorn. Van Ron van Dijk kregen 

wij de eerste beginselen uitgelegd en 

later volgde les van Dirk Koster. Nog 

later kreeg ik les via de Muziekschool 

van Wouter Hoekstra en daarna van 

Bas Dekker. Ik ben altijd trompet blijven 

spelen en ik heb al die trompetten (ook 

mijn eerste) nog thuis staan, ook al speel 

ik niet meer op allemaal. Ik heb het spelen in het GrootOrkest [red – nu: Dordrechts 

Philharmonisch Orkest] altijd gecombineerd met bandjes en lichte muziek. Ik speel 

nu nog in Phil Spaß, Phil’s Bigband en een leuke soul/funk band: Hit The Roof.  

Marjolein is van meerdere markten thuis: “Ik ben op 8-jarige leeftijd bij 

muziekvereniging Pro Patria begonnen op trompet, bij het jeugdshowkorps. Daar 

heb ik met veel plezier gespeeld tot ik 16 jaar was. Toen mocht ik doorstromen 

naar het seniorenkorps. Daar ben ik 

toen vervolgens eerst snare drum en 

daarna bass drum gaan spelen. Bij 

deze vereniging ben ik gestopt toen ik 

21 jaar was. Het ledenaantal liep toen 

sterk terug en de optredens werden ook 

steeds minder. Van de collega’s in het 

ziekenhuis hoorde ik over De Phil, daar 

waren zij lid. Zo ben ik lid geworden. Eerst 

speelde ik trompet bij het jeugdorkest 

en daarna bij de grote Phil. Hier ben ik 

eigenlijk altijd trompet blijven spelen. 
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Nou, op één concert na: daar speelde ik triangel. Waarom dat was, dat weet ik 

eerlijk gezegd niet meer.” 

Welke waardevolle/ leuke/ hilarische herinnering heb je aan onze Phil? Roept u 

maar! 

Deze antwoorden komen vrij rap. Marjolein herinnert zich nog heel goed dat er 

repetitie was in een grote ruimte in de Wijnstaat. “Dat was altijd gezellig. Daarna zijn 

we verhuist naar de Patersweg, een gymzaal voor zover ik me herinner. En natuurlijk 

al weer jaren in het BeneVia Muziekcentum, nu het Fidus Muziekcentrum. Ik vind het 

héél bijzonder dat onze vereniging zo’n mooi eigen gebouw heeft.” 

Wolter: “Als dierbare herinnering, naast de vele andere herinneringen, springt dan 

toch mijn afscheidsconcert met het GrootOrkest op 28 december 2014 eruit. Ik 

mocht in een vol Kunstmin de trompetsolo Vidda van Ole Edward Antonsen met 

ons orkest spelen. Dat vond ik een bijzondere eer en dat was een mooi afscheid 

van het GrootOrkest”. Hoe Vidda klinkt, kunt u hier luisteren.  

Welk optreden staat met stip op één?  

Marjolein: “Dat zijn voor mij eigenlijk twee concerten, namelijk het concert in 013 in 

Tilburg en het concert in Amsterdam waar we met z’n allen naartoe gingen met de 

trein.” Bij Wolter staan deze concerten ook hoog op zijn lijstje, maar niet op nummer 

één: “Voor mij is dat het concert “On the Town” in oktober 2003 in het BeneVia 

Muziekcentrum.  Ik heb toen Mr. Bojangles gezongen met mijn vrouw en dochter 

om me heen in de tapdancegroep!” 

Welk instrument zou je het liefst willen spelen?  

Over het instrument zijn Wolter en Marjolein eensgezind: trompet! Als ik vraag of ze 

het ook leuk vinden om solo’s te spelen, vertelt Wolter dat hij dat wel graag heeft 

gedaan: “Het brengt wel spanning met zich mee, maar ik werd dan wel gedwongen 

https://www.youtube.com/watch?v=TQ3P-XvOnFs&feature=youtu.be
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om het beste uit mezelf te halen. In een solo kan je heel veel van je eigen gevoel 

in de muziek stoppen en dat vind ik wel bijzonder.” Voor Marjolein geldt dat niet: 

“Ik ben absoluut niet solistisch. Ik voelde me het meest prettig binnen de veilige 

trompetsectie en wil ook zeker niet op de voorgrond. Dat is echt niets voor mij.”  

Wie van jullie heeft commissiewerk gedaan?  

“Nee,” zegt Marjolein, “commissiewerk niet. Wel heb ik een periode de 

instrumentenverzekering gedaan.” Voor Wolter ligt dat anders. Hij is een jaar 

bestuurslid geweest en heeft in meerdere commissies gezeten. Bijvoorbeeld de 

commissie om een nieuwe dirigent te zoeken. Wat hij de leukste commissie vond? 

“De feestcommissie in 2005! In september van dat jaar, hebben we het 80-jarig 

bestaan van de Phil gevierd in Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. Ik zat 

toen in de feestcommissie met Marja, Esther, Suzanne, Nico en Hemmy. Dat was 

een leuk feest!”  

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

Wolter is daar stellig in: “Blijf vooral plezier houden in het samen muziek maken en 

laat dat ook je belangrijkste doel zijn!”  

 

Wat wil je verder nog kwijt aan ons?  

Marjolein reageert: “In alle jaren heb ik zowel bij het slagwerk als bij koperwerk 

gespeeld. Maar helaas voor mij is het niet meer weggelegd om als actief lid mee 

te spelen door medische problemen met mijn armen en gewrichten. Ik ben nu 

rustend lid en kom altijd graag naar concerten, want De Phil blijft een prachtige 

vereniging!” 

Wolter: “Ondanks dat ik nog altijd thuis moet studeren, blijft zelfs na 50 jaar de 

passie voor de muziek overeind.” 
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Openbare repetitie 
Door: Loïs en Ellen (moeder van Loïs)

Op zaterdag 4 juni was het Cultuur op de Hoek. Ook De Phil liet letterlijk van zich 

horen. In de binnenstad speelde Phil Spass en in ons muziekcentrum was er een 

openbare repetitie. Loïs was een enthousiaste muzikante tijdens de repetitie en 

speelt sinds kort in het orkest. Hoe is dit gegaan?  

Via Leonoor, de vrouw van René die bij Phil Good speelt, zijn we bij de Phil terecht 

gekomen. Van hen hoorden we dat er proeflessen blokfluit bij De Phil gegeven 

werden. Haar zus Danita is in 2016 begonnen met deze lessen. Drie jaar later toen 

Loïs 6 jaar werd, wilde zij natuurlijk ook! Iets meer dan een half jaar later wilde ze 

heel graag op dwarsfluitles. Dat werd nog wel even een dwarsfluit met een kromme 

kop, want de armen van Loïs waren nog niet lang genoeg. Loïs is nu 9 jaar en mocht 

sinds januari van dit jaar eindelijk het orkest in, wat ze al heel lang en graag wilde. 

De paasbingo was haar eerste optreden, superspannend! En toen er gevraagd 

werd wie er mee wilde doen met de open repetitie twijfelde ze geen moment. “Ik 

vind de nieuwe dirigent heel erg aardig en hij maakt duidelijke bewegingen die ik 

goed snap”,  zegt ze. 

Hieronder een stukje over de openbare repetitie door Loïs zelf geschreven:  

“Ik vond het erg leuk, maar vond het ook wel heel spannend. Vooral toen ik het 

cadeau mocht geven. Toen ik er helemaal in zat, was het echt tof. Vaak speelde ik 

het fout, maar van proberen kan je leren. Ik kon het goed volgen met mijn ogen. Ik 

heb moeilijke stukken leren spelen en ik heb een hele aardige mevrouw ontmoet, 

ze heet Carola. Ik ben muzikaal opgegroeid. Ik ging altijd naar muziek op schoot 

met mijn moeder en naar de Ukkepuk concerten. Ik tingelde ook altijd op de piano, 
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want mijn moeder zat op pianoles en zo is het begonnen! Ook wil ik nog zeggen 

dat ik het heel spannend vond wie de nieuwe dirigent zou worden en dat ik super, 

superblij was toen ik hoorde dat Rens het zou worden.” 

Noot van de redactie: open hier het artikel dat op Dordrecht.net stond over ons 

Open huis tijdens Cultuur op de Hoek

Loïs op haar dwarsfluit

https://www.dordrecht.net/nieuws/88268/drie-generaties-tijdens-open-huis-dordrechts-philharmonisch
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Jubilerende houtblazers 
Door: Inge, Peter Paul en de redactie 

GEFELICITEERD, I N G E ,  MET 40 JAAR LIDMAATSCHAP 

EN JIJ ,  P E T E R  P A U L  MET 12 ,5 JAAR LIDMAATSCHAP!  

Hoe kwam De Phil op je pad?  

Inge vertelt: “Na blokfluitles op de lagere school was ik na een aantal jaar wel toe 

aan een ander instrument. Na enig speuren kwamen we via kennissen bij De Phil 

terecht. En hier ben ik gebleven: ondertussen al 40 jaar, dus.”  

Peter Paul hoorde De Phil op het Statenplein tijdens het Belcantofestival spelen. 

“Dat zal in 1995 zijn geweest. Prachtige muziek, maar voor mij om daaraan deel te 

nemen lag de lat te hoog. Ik woonde sinds 1994 in Dordrecht, was net begonnen 

aan een nieuwe baan in Rotterdam. Mijn saxofoon had ik net daarvoor aan de 

wilgen gehangen na mijn verhuizing uit Enschede. 15 jaar later stond er een heel 

klein artikel in de krant, de oprichting van een nieuw orkest Phil Good. Marjan 

zei “Is dit niks voor jou, je had altijd zoveel plezier met spelen?” Ik ben naar de 

oprichtingsvergadering gegaan en ben niet meer weggegaan.” 
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Op welk instrument ben je als eerste in een orkest van De Phil gaan spelen?  

12,5 jaar geleden is Peter Paul gestart op altsaxofoon onder Piet de Kievit bij Phil 

Good. Maar hij speelt ook in meerdere geledingen: “In 2014 heeft Nico Bakker een 

saxofoonkwartet opgericht om onze muzikale ervaring te verdiepen. Nico had nog 

een sopraan liggen, Annika een tenor en ik heb toen besloten om baritonsaxofoon 

te gaan spelen binnen het kwartet. En met de komst van Jos den Boer ben ik ook 

binnen Phil Good bariton gaan spelen.”  

Inge werd lid toen fluitiste Berdien Stenberg populair was: “Toen ik begon waren 

er daarom dus geen dwarsfluiten meer in bruikleen. Daarom ben ik op klarinet 

begonnen. En al die tijd gewoon doorgegaan met klarinet. Ik ben begonnen in 

de kelder van het oude Philgebouw met lessen bij de heer Geuzenbroek. Daarna 

ging ik naar de muziekschool. Bij De Phil ben ik gestart in het beginnersorkest, 

doorgestroomd naar het jeugdorkest en nu zit ik in wat we toen het “GrootOrkest” 

noemden.”  
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Welke waardevolle herinnering heb je aan onze Phil?  

Inge heeft veel meer een stressvolle herinnering aan een OJC: “Op een 

oudejaarsconcert, ik weet niet meer welk jaar, was ik al om 8:30 uur present om 

te helpen met de podium opbouw. Mijn haar zat al netjes in de krul, make-up was 

gedaan, maar ik liep nog wel in joggingpak. Tijdens het optreden van de jeugd 

had ik eindelijk tijd om zelf om te gaan kleden. Toen kwam ik erachter dat ik die 

ochtend echt àlles had meegenomen: attributen voor het decor, presentjes, mijn 

kleding. Maar: mijn instrument stond nog gewoon thuis…! In vliegende vaart ben ik 

toch nog maar even heen en weer gegaan en kon zo toch gelukkig nèt op tijd, met 

instrument, op het podium ploffen. Wat een gedoe, zeg, dat OJC!” 

Peter Paul denkt direct terug de 

concertreis met Phil Good waar 

Jan het bed moest opmaken in de 

jeugdherberg van Wuppertal. “Volgens 

mij heeft Els toen nog even geholpen. 

Überhaupt met een compleet Phil 

Good op concertreis naar Wuppertal 

voor een Benefietconcert voor een 

kinderhospice: wàt een belevenis! En dit 

alles naar aanleiding van een vraag aan 

Arnolda werd gesteld, namelijk: “Heb je 

nog verjaardagscadeau wensen?” Zij 

antwoordde: “Regel maar een concert 

voor ons orkest.” En zo geschiedde. 

LINKERPAGINA: INGE TIJDENS DE 

DRIVE THROUGH. RECHTERPAGINA: 

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

boven de rest uit? 

Peter Paul blijft nog even in Wuppertal, over zijn mooiste concert vertelt hij: “Met Ron 

van Dijk op de bugel in Wuppertal, ‘s avonds in de Immanuelskirche. Een concert 

met Phil Good onder leiding van Victor Jonker. Piet de Kievit had er voor willen staan, 

maar dat was niet meer mogelijk. Victor had al vaak de directie overgenomen 

tijdens de ziekte van Piet en zo konden we toch een mooi concert neerzetten.”  

Inge kan niet kiezen en is resoluut: dat zijn er voor mij twee! Namelijk het concert in 

de Beurs van Berlage. Dat was in 2013. Dat was een prachtige en indrukwekkende 

locatie. En wat te denken van het concert in 013 Poppodium in Tilburg? Wat vond 

ik het gaaf om met een DJ te spelen, weer eens wat anders dan de standaard 

stukken.” 

Heb je bijgedragen aan één of meerdere commissies?  

“Ik heb een flink aantal jaren in het EOT gezeten,” zegt Inge. “Het evenementen 

organistie team. Wij bemoeiden ons met concerten door ze een thema te geven 

en dan probeerden we dit thema zoveel mogelijk door te voeren met bijbehorende 

aankleding, film, foto’s enzo. Het was vooral in Kunstmin vaak veel knutselwerk, 

maar erg leuk om te doen. Esther, Liesbeth en Suzanne zaten ook in het EOT, net als 

een aantal wisselende mensen. 

Peter Paul heeft eerst een deel van de website beheerd. Nu doet hij de 

ledenadministratie voor de Phil. “Als ledenadministrateur zie ik dus alle 

binnenkomers en verlaters langskomen qua naam, sommigen zie ik dan later in 

het orkest terug. Het betekent ook veel contact met Peter, Steven en Ben om alles 

netjes af te stemmen, zodat er geen open rekeningen zijn en dat instrumenten 

weer ingeleverd worden.” 
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Welk instrument zou je het liefst willen spelen?  

Beide jubilarissen blijven bij hun eigen instrument. Peter Paul is tevreden met wat 

hij nu kan spelen. “Ik heb in mijn tienerjaren alto gespeeld in mijn geboortedorp 

Velden. Dat was in een fanfare. Na een paar jaar napikken ben ik overgestapt 

op altsaxofoon en daarna heb ik twee jaar sopraansaxofoon gespeeld. In 1985 in 

Enschede ben ik weer terug gegaan naar de altsax bij harmonie ‘Soli Deo Gloria’. 

Wat ik leuk vindt aan de bariton is het platform geven aan anderen om op te 

kunnen spelen. Ik kan echt genieten als ik binnen het kwartet Nico los hoor gaan en 

de begeleiding klopt, het moment dat alles samenvalt.” 

Inge zegt bijna mijmerend. “Klarinet blijft altijd mooi, vooral op onze rij met 3e 

klarinetten. Dit komt vooral door onze mooie houtklank.” 

Vind je het leuk om solo’s te spelen?  

Peter Paul geeft aan niet solistische aangelegd te zijn. “Maar ik kan en doe het wel. 

Heel subtiel als dan bij het oudejaarsconcert waar je een solo hebt net daarvoor 

door je collega muzikanten wordt gemeld “dat er maar zes camera’s in de zaal 

staan” …. no worries… alles komt goed, denk ik dan.” 

Dat geldt niet voor Inge: Nee, liever geen solo’s voor mij, daar krijg ik teveel stress 

van.” 

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

zitten?  

Peter Paul beveelt het volgende aan: “Als je net komt spelen, is denk ik luisteren in 

een orkest wel eens handig. Wees niet bang om fouten te maken tijdens repetities, 

daar leer je weer van. Zolang je ze maar niet tijdens de uitvoering maakt, is er 

weinig aan de hand. Verder denk ik dat bardiensten draaien bij één van de orkesten 

handig is. Dan leer je heel snel heel veel gezichten kennen.   
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Ledenmutaties

Nieuwe leden

-

Vertrekkende leden

Miranda Bontekoe, PBB, alt sax, per 30-6-2022

Sanne Adriaansen, PGD, dwarsfluit, per 31-7-2022

Eveline Horstenbach, PKZ, trombone, per 31-7-2022

Bart van der Ven, ORK, trompet, per 31-8-2022

Verschuivingen

-

Nieuwe vrienden

Mevr. J. van Genechten - Hulsman, per 18-5-2022

Hr. W.A. van Steenis, per 1-6-2022

Vertrekkende vrienden

Hr. M. Klijn, per 31-12-2022

Hr. P. de Jong, per 31-12-2022

Mevr. L. van der Kolk, per 31-12-2022 Ledental per 30/6: 159 (1/1/20: 

185)

Vriendental per 30/6: 122 

(1/1/20: 137)

Rustende leden per 30/6: 28 

(1/1/20: 28) 
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Zomeravondconcert 
Phil Good 

Door: Wilma
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Dinsdag 28 juni 2022 gaf Phil Good een zomeravondconcert op het Statenplein in 

Dordrecht. Het weer was echt fantastisch, het publiek kwam dan ook al snel op ons 

geroezemoes en later de klanken af.  

We hebben ons voor de bankjes opgesteld, publiek kon er dus fijn bij zitten en 

had een mooi uitzicht. Ook op de terrasjes bleven de gasten hangen om van ons 

te genieten en her en der stonden de mensen op het plein stil om ons prachtige 

orkest te aanschouwen.  

Er was veel aandacht in de media aan ons concert besteed. Zo heeft een artikel 

onder ander in de Dordtenaar, Dordt Centraal, de Stem gestaan en zelfs onze 

dirigent Jos den Boer heeft een interview gegeven bij Radio Rijnmond.  

We lieten de volgende nummers op enthousiaste wijze uit de instrumenten 

stromen; Tchaikovsky’s Greatest Hits, Conquest of Paradise, The Blues Factory, 

Cornfield Rock, Glenn Miller, Grease, Song from Mash, Big Fun in the Sun, The Final 

Countdown en als toegift The Longest Day.  

Het was leuk om een buitenconcert met zoveel publiek te hebben mogen geven, de 

week erop trakteren we de omwonenden aan het Salviaveld in de wijk Zuidhoven 

op een leuk zomers concert.  

 



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

WWW.THNA.NL

Ten Holter Noordam advocaten is een multiservicekantoor in 
Rotterdam. Samen werken wij aan één doel: ondernemingen, 
overheidsinstellingen en non-profitorganisaties snel en efficiënt 
helpen met praktische oplossingen bij juridische problemen en een 
duidelijk advies over het voorkomen daarvan.
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http://www.thna.nl


Evenement  Datum  Tijd Orkest  Locatie

Krijten voor kinderen 7 september  PYG en PKZ  Binnenstad 

        Dordrecht 

Meespeelrepetitie met ToBe    

   29 september 17:45u PYG en PKZ  FMC

Oktoberfest  8 oktober 20:00u PSS  FMC

Kinderboekenweekconcert 

   15 oktober 11:00u PYG   FMC

Najaarconcert   19 november  PGD  FMC

Najaarconcert   26 november 20:00u ORK  FMC

Oudejaarsconcert 18 december 12:00u Iedereen  Kunstmin

Concert voor Ukkepuk 1  en 2 

   18 februari 10:00u PYG en PKZ  FMC
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Agenda
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Tel:  078 6134500
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