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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 8 december 2022.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks 22 december 2022.

Redactie

Frederike Roozen – Slieker, 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



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

 e vakantie is voorbij, alle activiteiten zijn weer 

losgebarsten. Alle orkesten repeteren weer, de 

optredens krijgen verder vorm en de coördinatoren 

blikken al vooruit naar 2023.  

Energie 

We maken ons allemaal zorgen over de energieprijzen 

en proberen begrotingen zo sluitend mogelijk te 

krijgen. Wat betreft de energieprijzen: de verwarming 

in het pand gaat een graadje lager, doe een trui extra 

aan en speel je warm. Ook achter de bar: tijdens de 

repetities gaan de meeste ijskasten uit. Help mee en 

wees zuinig met energie. 

Zoek mee naar onze nieuwe penningmeester 

Precies een jaar geleden schreef ik in deze rubriek in 

de Phileriaan dat het bestuur van de Phil compleet 

was. Eind september werd toen na een periode met 

een interim penningmeester een nieuw bestuurslid 

gekozen. Willy Leferink heeft bij zijn verkiezing 

aangegeven dat hij één jaar bestuurslid wil blijven, 

dat jaar loopt begin 2023 af. Willy wil zeker een nieuwe 

penningmeester goed inwerken. Nu, een jaar later, 

roep ik u allen op, zich medeverantwoordelijk te voelen 

voor de continuïteit van uw bestuur en mee te zoeken 

naar een nieuwe penningmeester. Het mag een lid zijn 

of iemand die nog lid moet worden. Denk mee en laat 

het ons weten!  

D
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Huisstijl 

Toevallig ook een jaar geleden, berichtte ik van het bestuursbesluit 

om tot een nieuwe huisstijl te komen. Dit viel samen met het opzetten 

van de nieuwe website. Om de eenheid van de vereniging meer 

te benadrukken is gekozen voor één lettertype en één beeldmerk. 

Helaas is nog niet alle post die naar extern gaat, aangepast aan dit 

nieuwe format. De voorbeelden zijn bij de secretaris of bij Frederike 

op te vragen.  

Heidag 

Afgelopen augustus heeft uw bestuur een heidag gehouden over 

de speerpunten van de vereniging voor het komende jaar. U weet 

dat we dat baseren op de uitkomsten van de discussieavonden 

over de toekomst van de Phil. In vogelvlucht noem ik hier een aantal 

beleidsbeslissingen; 

Communicatie 

De onderlinge communicatie kan en moet beter. Unaniem spraken 

de leden zich uit dat we één vereniging zijn met meerdere orkesten. 

De Phil bestaat uit orkesten die elkaar aanvullen. Het zijn stuk voor 

stuk orkesten om trots op te zijn. De onderlinge verbinding staat op 

de agenda, zowel bij het nadenken over de onderlinge communicatie 

als bij gezamenlijke activiteiten. Als eenheid naar buiten treden is 

belangrijk. 

Ledenaantal 

We maken ons zorgen over het afnemend aantal leden. Met de 

inspanning van een ieder om hier wat aan te doen, verwacht ik 

dat we weer muzikanten aan zullen trekken. De naamsbekendheid 
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kan ook bij het publiek omhoog. We denken door gevarieerde 

optredens te organiseren, zoals bijvoorbeeld het najaarsconcert, 

creatieve plaatsen te zoeken voor optredens, zoals het OJC in de 

circustent en samen op te treden met andere clubs, zoals bv bij het 

KinderBoekenWeekConcert, volle zalen te trekken en meer publieke 

aandacht te genereren.  

Phil’s Kerstmarkt 

Er is gekozen om twee verenigingsactiviteiten te organiseren die niet 

alleen gezellig zijn om met elkaar te organiseren, maar ook geld op 

moeten brengen. Eerst het idee van Guus (PGD) om Phil’s kerstmarkt 

te organiseren op zaterdag 10 december: een open huis in kerstsfeer, 

waarvoor we vanaf nu verkoopbare spullen kunnen inzamelen. 

De opbrengst gaat gebruikt worden om de foyer gezelliger (en 

duurzamer) te maken. 

Muziekmarathon 

De andere activiteit waarvoor gekozen is, is de muziekmarathon in 

het voorjaar. Dat idee staat verder nog in de kinderschoenen. 

Laten we met elkaar een feest maken van alle activiteiten die op het 

programma staan!

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


Achter de Schermen
Door:  Peter van Gool, secretaris

Vacature notulist  

Tegenwoordig komt het bestuur iedere maand bij elkaar. Bestuursvergaderingen 

worden gehouden aan de hand van een uitgebreide agenda. Daaraan vooraf 

wordt soms in kleinere comités vergaderd en worden besluiten vaak voorbereid, 

zodat de vergadertijd van het voltallige bestuur binnen de perken blijft. Het verslag 

van de vergadering, inclusief actiepuntenlijst, is doorgaans enkele pagina’s lang. 

De laatste jaren werden de notulen van bestuursvergaderingen en ALV’s vaak 

gemaakt door Peter Rovers. Hij deed dat nauwgezet. De steun die hij het bestuur 

zo gaf, is belangrijk geweest. Peter is vanaf begin december geen lid meer van 

onze vereniging. Wij hebben daarom een vacature. Wij zoeken een opvolger 

(m/v) en roepen kandidaten op zich te melden via secretaris@dpho.nl. 

Inflatie 

Heeft De Phil last van de inflatie? Net als iedereen merken wij de enorme verhoging 

van energieprijzen, maar ook andere kosten lopen op. Dat heeft de aandacht van 

het bestuur. In coronatijd heeft de beperking van stook- en elektriciteitskosten 

al veel aandacht gehad. Verdergaande bezuiniging is moeilijk te realiseren. Met 

betrekking tot zonnepanelen en warmtepompen wordt al enige tijd gerekend. Een 

verdergaande doorberekening aan huurders wordt nu ontwikkeld. Subsidiepotten 

worden gezocht. Ieder idee van onze leden is welkom. 

Oudejaarsconcert (OJC) 

Het OJC gaat dit jaar weer door. Dit jaar houden wij het Oudejaarsconcert in een 

(verwarmde) circustent. Voor corona was het traditie dat wij de laatste zondag in 

het jaar in Kunstmin ons OJC hielden. Dat plan was dit jaar alleen al niet uitvoerbaar, 
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omdat Kunstmin de zaal op eerste kerstdag zelf beschikbaar wilde hebben. Die 

dag leek ook minder geschikt voor onze vereniging. De alternatieve datum zou 

dan 18 december 2022 worden. Zonder subsidie of sponsoring zijn de kosten van 

Kunstmin een enorme kluif voor De Phil. Het aanbod van Tonie Teutenberg om van 

zijn circustent gebruik te maken tegen uiterst vriendelijke voorwaarden hebben wij 

geaccepteerd. Er zijn 850 zitplaatsen beschikbaar en wij hebben een grote vrijheid 

in de invulling van het programma. Nadere informatie wordt binnenkort verspreid.   

http://riwal.com


Voor alle rust in een hectische periode

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42

12   De Phileriaan | oktober 2022

http://www.elsdezanger.nl
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Pils & Glorix 
 

Pils  

De vakanties zijn voorbij en gelukkig kunnen we alles weer oppakken, zowel 

repetities als evenementen. Ik heb een oproep via de e-mail gedaan voor extra 

handen en extra uurtjes, helaas heb ik daar weinig reacties op gehad. Dus ik hoop 

dat het via de normale aanvragen vlotter gaat, want écht: we moeten het met 

elkaar doen. Tot eind van dit jaar van wat er nu staat is alles bezet, jammer voor 

Phil Good dat hun concert niet door kan gaan. Fijn voor de vrijwilligers, want voor 

deze avond had zich dus niemand opgegeven. Later besloten Ben en Marijke zich 

op te geven, maar dan nog sta je nog met te weinig leden van het barteam. Maar 

geen geklaag, het concert gaat niet door. Dus opgelost! 

Verder heb ik weinig te melden, en hoop op een goed 2023 waar we elkaar bijstaan 

en open staan voor een avondje bardienst draaien.  

Muzikale groetjes, Elly 

Glorix 

Op 15 september had ik bardienst op donderdagavond bij onze repetitie. Ook 

meteen mijn eerste repetitie na mijn vakantie. En wat werd ik ontzettend blij van 

de keuken en de bijkeuken. Tijdens de zomervakantie hebben Karin en Marijke 

met vereende krachten een splitsing gemaakt in wat er allemaal aan spullen was: 

hebben we dit nog nodig of niet? Ook de indeling werd veranderd: de afzuigkap 
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eruit, de dozen wijn onder het whiteboard weg, 

de magnetron op een ander heel handig plekje, 

de wasmand vlakbij het droogrek. Wim Verboom 

heeft alles gemaakt zoals Karin en Marijke het 

voorstelden. Onze keuken oogt nu overzichtelijk, 

veel ruimer en, belangrijk vanuit het perspectief van 

het schoonmaakteam (Glorix): makkelijker schoon 

te houden. Marijke, Karin en Wim: jullie zijn perfect 

geslaagd in jullie opdracht. Supergoed gedaan! Fijn.  

Aan iedereen het verzoek de keuken en bijkeuken 

netjes te houden en opgeruimd en schoon achter te laten. We maken er met zijn 

allen (indirect) gebruik van.  

Aan het einde van de zomervakantie is ook een grondige reiniging van een deel 

van ons muziekgebouw uitgevoerd door schoonmaakbedrijf Groeneweg. Het gaat 

dan om bijna alle ruimten op de begane grond, de concertzaal valt erbuiten. De 

vloer van de foyer is extra schoongemaakt en in de keuken en de toiletten de vloer 

en de muren. Ook de afvoeren en de sifons van de barstraat hebben ze onder 

handen genomen. Er waren wat technische tips ter verbetering, die zijn intern 

doorgegeven met het voorstel dit te verbeteren. Het schoonmaakbedrijf gaf aan 

dat er veel gebroken glas lag onder de barstraat. Dit is voor ons allemaal een 

verbeterpunt, of je nu bardienst draait tijdens verhuur of tijdens een repetitieavond: 

deponeer de scherven in de plastic glasbak die aan het begin/het einde onder de 

barstraat staat. Het schoonmaakbedrijf heeft ook dit jaar gemeld dat ons gebouw 

er goed uit ziet. We moeten dus zo doorgaan met de maandelijkse schoonmaak en 

de schoonmaak na verhuur en na repetitieavonden niet laten verminderen. 

Groet, Rob en Marieke



Malou Moor Design Studio
Websites & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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Jubilarissen
Door: Pythia, Ad 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.  VIA DIT INTERVIEW KOMEN WE MEER TE WETEN 

OVER P Y T H I A  DIE BIJ PHIL GOOD SPEELT EN A D  DIE JE KUNT 

HOREN IN HET DORDRECHTS PHILHARMONISCH ORKEST. 

OVEREENKOMST: BEIDEN ZIJN INMIDDELS RUIM 12,5 JAAR LID 

VAN ONZE VERENIGING. GEFELICITEERD PYTHIA EN AD! 
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We gaan van start met de bijna bekende startvraag: hoe kwam De Phil op je 

pad? 

Pythia steekt van wal: “Hemmy, destijds voorzitter van De Phil, vertelde mij dat 

er een initiatief was om een nieuw orkest op te richten binnen De Phil. Hemmy 

wist dat ik in het verleden jaren had gespeeld in dweilorkest Dame Blanche dat 

inmiddels gestopt was. Hij vroeg of ik geen interesse had om bij de Phil te komen 

spelen. Dat was het begin.” Nico speelde al bij een ander orkest en had het niet 

meer naar zijn zin. “Mijn broer Nico speelde al langer bij de Phil: bastuba. En op 

basis van zijn enthousiasme heb ik besloten om een te komen kijken en mee te 

doen bij een repetitie. Dat beviel zo goed dat ik uiteindelijk besloten heb om lid te 

worden. En dat bevalt me nog steeds heel erg goed!” 

Op welk instrument ben je als eerste in een orkest van de Phil gaan spelen?  

Pythia speelt tenorsaxofoon bij Phil Good. Ze vertelt: “Lang geleden ben ik ooit 

zonder enige muziekopleiding begonnen met een clubje vrouwen een instrument 

te pakken en om gezellig te kunnen blazen. Daar koos ik voor saxofoon, gewoon 

omdat ik dat zo’n mooi geluid vond. We leerden toen alles zo’n beetje in de 

praktijk. Jaap den Haan was jaren onze leermeester. Wat was dat een super 

gezellige tijd! Er zijn waardevolle vriendschappen ontstaan. Ik heb daar echt 

ervaren hoe muziek mensen kan verbinden. Na de vraag van Hemmy ben ik dus 

lid geworden bij de Phil, want ik ging spelen bij het nieuwe orkest Phil Good. In het 

begin was dat een grote muzikale omschakeling, maar wat leerde ik er veel, en 

nog steeds.” Eerder vertelde je al over een dweilorkest waar je in speelde. 

Is Phil Good je enige orkest, Pythia?

 “Nee, is speel ook bij een dansorkest in Dordrecht: DansOrkestDordrecht. Dat is 

ruim twee jaar geleden opgericht.”   

Ad speelt sinds hij lid is bij De Phil bastuba. Hij steekt zijn enthousiasme niet onder 
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stoelen of banken: “Het is een dikke Bes bas van het merk Besson. BB-993 voor de 

insiders met front-action ventielen! Het is een heerlijk instrument, waarbij zowel 

het hoog als het laag goed aanspreekt. De lage noten vind ik toch het mooiste 

om te spelen.” 

Speelde je als kleine Ad al bastuba, Ad? 

“Oh nee, hoor. Net als vele startende muzikanten op een koperinstrument, ben 

ik ooit begonnen op trompet.  Daarna heb ik nog een tijd op hoorn gespeeld. 

Mijn vader stond destijds voor het orkest waarin ik ook speelde en hij vroeg mij 

om tijdelijk in te vallen op de bastuba. Nou, dat instrument heb ik dus ooit meer 

verlaten!”  

Welke fijne herinnering(en) heb je aan onze vereniging?  

Ad denkt hierbij aan de studieweekenden: Putten, Sint Michielsgestel, Bergen op 

Zoom. “Die studieweekenden waren er als voorbereiding op een groot concert 

of een concours. Met z’n allen volle bak een weekend repeteren, zowel groeps- 

als tuttirepetities, dat zorgt voor veel saamhorigheid en plezier. En je maakt in 

relatief korte tijd grote stappen voorwaarts, doordat je zo intensief met elkaar 

samenwerkt en plezier maakt. Het lijkt me goed om dat binnenkort maar weer 

eens te organiseren!” Phil Good heeft andere weekenden. Zij zijn bijvoorbeeld 

een (lang)weekend in het buitenland geweest. Pythia vertelt: “Ik herinner me 

nog dat toen ik nog maar net lid was, er een supergezellige dag in Dordrecht 

georganiseerd was voor alle leden van De Phil [ter ere van het 85-jarig jubileum 

van De Phil – red]. Het goede gevoel was deze dag meteen goed merkbaar. 

Een echt waardevolle herinnering is voor mij het spelen in de kerk tijdens de 

uitvaar van onze eerste dirigent Piet de Kievit. Dit heeft destijds grote indruk op 

me gemaakt. En, wat mij erg verraste: toen ik tijdens de coronaperiode jarig was, 

werd ik toegespeeld. Die ervaring is voor mij ook waardevol.“
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Welk concert staat, wat jou betreft “(met stip) op 1” en waarom?  

“Waar Ad net de studieweekenden in herinnering brengt, denk ik toch aan de reis 

van Phil Good naar Wuppertal. Het was zó’n gezellige reis met de leden van Phil 

Good onderling. Je leerde elkaar wat beter kennen. En we hebben daar ook een 

prachtig optreden gegeven in een kerk.”  

Nou, Ad. De optredens van het Grootorkest, zoals het heette toen jij lid werd, 

hebben zich altijd in Nederland afgespeeld, sinds jij lid bent. Welk concert 

steekt wat jou betreft met kop en schouders boven de rest uit?

“Mijn nummer 1 concert dat we ooit gegeven hebben, was het concert in de 

poptempel 013 in Tilburg. Het concert was onderdeel van de concertreeks 

Verrassende Ontmoetingen. Dat laatste was het zéker. Samen met Lucien Foort 

een feest bouwen in zo’n mooie popzaal, waarbij het programma naadloos van 

DJ naar orkest en weer terug overliep was heel leuk om te doen. Zeker omdat 

het Verrassende Ontmoetingen heet! Als je kijkt naar de andere verrassende 

ontmoetingen dat jaar, dan stak deze er met kop en schouders bovenuit.” 

Heb je bijgedragen aan één of meerdere commissies, zo ja: welke commissie 

was het, wat deed je, wanneer, hoe lang, met wie zat je in de commissie?  

Ad heeft een aantal jaren de orkestcoördinatie gevoerd van het Dordrechts 

Ad: “Het liefst zou ik basgitaar willen spelen 

in een bekende band en dan optreden voor 

tienduizenden fans in een groot stadion. In een 

band als Rammstein, dat lijkt me wel wat!”
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Philharmonisch Orkest: “Uit mijn hoofd heb ik dat een jaar of vier gedaan. Het 

geeft je veel inzicht in wat erbij komt kijken om een concert te geven, maar ook 

wat erbij komt kijken om een vereniging te runnen. En dat is complexer dan dat je 

zou denken! Niet alleen leerzaam, maar ook heel leuk.  

Welk instrument zou je het liefst willen spelen?  

Pythia is stellig: “Tenorsaxofoon blijf ik het mooiste instrument vinden!”. Ad heeft 

nog wel een droom: “Het liefst zou ik basgitaar willen spelen in een bekende band 

en dan optreden voor tienduizenden fans in een groot stadion. In een band als 

Rammstein, dat lijkt me wel wat!” 

Vind je het leuk om solo’s te spelen?  

Met deze vraag komt nog een overeenkomst tussen de twee jubilarissen naar 

voren: ze zijn beiden niet solistisch aangelegd. Pythia: “Absoluut niet!”. Ad, 

lachend: “Dat blijkt denk ik ook wel uit het instrument dat ik speel! Ik zie mij meer 

als het fundament van het team dan als de solist.” 

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

zitten? 

“Weet je,” zegt Pythia, “ik vind De Phil een hele mooie, warme vereniging om lid 

van te zijn. Je kunt een hoop leren op muzikaal gebied.” Ad herkent dat wel. Hij vult 

aan: “Mijn belangrijkste tip is om tijd vrij te maken om te repeteren in het orkest! 

Het is zo lekker geestelijk ontspannend om lekker een avond te spelen en alleen 

even daar mee bezig te zijn.” 

Wat wil je verder nog kwijt aan ons?  

Ad heeft geen toevoegingen meer. Pythia hoopt nog vele jaren bij De Phil te 

mogen spelen.  
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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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Kriebels en een 
warme deken  
Door: Hans 

 

Soms heb je weleens iets waarbij je 

een dubbel gevoel hebt, althans ik wel. 

Zo’n jaar of zeven geleden zijn Els en 

Willem, Linda en Serge, Rineke en ik het 

weduwnaarsdiner gestart en al snel 

omgedoopt tot Phil Food.

Het dubbele zit in het feit dat je eerst 

iets tragisch mee moet maken/ 

gemaakt moet hebben om aan te 

mogen schuiven. Moet je blij zijn om 

aan te schuiven? Jazeker. Maar de 

reden daartoe? Nee. Toch is het ieder 

jaar voor ons, de organisatie, een 

groot genoegen om onze gasten 

te verwelkomen en ons allen een 

leuke, voedzame, gezellige avond 

te bezorgen. Helaas mogen we een 

nieuwe gast verwelkomen. Hoe stom 

en dubbel klinkt dat? Toch is het zo. Arie 

heeft helaas zijn vrouw verloren,  maar 

heeft onze uitnodiging aangenomen 

om bij het Phil Food diner te komen. Het 

leven gaat door, herinneringen blijven. 

Phil Food
Menu

Voorgerecht

Fritaten Suppe

Hoofdgerecht

Kartoffelsalat

Zwiebelkuchen

Pichelsteiner eintoff

Dessert

Kaiserschmarren

+hele lekkere wijntjes en biertjes

Koffie

Eet smakelijk

https://www.sdk-kinderopvang.nl
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Het is zaterdag 24 september en na twee jaar afwezigheid door corona kunnen/ 

mogen we vanavond eindelijk weer het Phil Food diner koken en zoals ieder jaar 

hebben we een land als thema, vandaag is dat Duitsland. Als voorgerecht is 

er Fritatensuppe, als tussengerecht Flamkuchen, als hoofdgerecht Sauerkraut 

mit Bratwurst, Kartoffelsalat, Pichelsteiner eintopf, Rösti en als nagerecht 

Kaiserschmarrn met warme kersen. Natuurlijk met een lekker glas wijn of bier.  

Wat is het een mooie avond en wat een verhalen hebben we met elkaar gedeeld. 

En wat een voorrecht om onze gasten Jacob, Guus, Jan ‘t H, Arie, Ed, Jan S en 

Kees te hebben, de meesten al voor de 7e keer. Op naar de 8 zeggen we, maar 

het liefst niet met een grotere groep. En ook dat klinkt dan weer dubbel. 
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http://rvlot.nl
http://www.reedijk.nl
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Ledenmutaties

Nieuwe leden

Henk Colijn, PGD, hobo, per 1-6-2022 

Merel Korshuize, ORK, alt sax, per 22-9-2022

Vertrekkende leden

Bianca Vleugel, ORK, fagot, per 30-9-2022 

Samuël Maas, PKZ, klarinet, per 30-9-2022 

Isabella Maas, PYG, dwarsfluit, per 30-9-2022 

Pien Versteeg, PGD, klarinet, per 31-10-2022 

Willemijn Mulder, ORK, klarinet, per 31-10-2022 

Léon Planken, ORK, hoorn, per 30-11-2022 

Peter Rovers, RL, hobo, per 30-11-2022 

Erik Rovers, RL, klarinet, per 30-11-2022 

Verschuivingen

Els Rijsdijk, PGD->RL, trompet, per 1-9-2022 

Nieuwe vrienden

Hr. R.J.J. Notten, per 2-7-2022 

Vertrekkende vrienden

Profundum, per 31-12-2020 

Mevr. M. Fehling- van Boxel, per 31-12-2021 

Ledental per 1/10:    

153  (1/1/20: 185)  

Vriendental per 1/10:   

117  (1/1/20: 137) 

Rustende leden per 1/10:  

28    (1/1/20: 28) 



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

Kinderboekenweekconcert 15 oktober  11:00u PYG  FMC

Najaarconcert 26 november 20:00u ORK FMC

Phil’s Kerstmarkt  10 december Iedereen FMC

Oudejaarsconcert 18 december 12:00u Iedereen Circustent in Dordrecht

Concert voor Ukkepuk  18 februari 10/12:00u PYG en PKZ  FMC

Uitwisselingsconcert met Asterius

11 maart   20:00u PGD FMC

Paasbingo  1 april 20:00u Iedereen FMC

Cultuur op de Hoek gemeente Dordrecht

2 april Iedereen

Voorjaarsconcert  22 april 20:00u ORK FMC

VJC bevrijdingsconcert 6 mei 20:00u PGD FMC
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Agenda



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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http://vanreesverf.nl



