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De allerlaatste Phileriaan...
Van dit jaar en van vormgever Malou
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Rens van Leeuwen
We stellen hem even voor...
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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 9 februari 2023.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks 23 februari 2023.

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

Zaterdag 18 februari 
10.00 uur en 11.30 uur

Fidus Muziekcentrum 
Spirea 7 Dordrecht

0-4 jaar gratis
5-12 jaar  € 2,50
12+ jaar  € 5,00

Kaarten via www.dpho.nl en 
aan de deur

Phil Young, 
Phil Kidzz en
Phil Starterzz

Met muziek van

van het Dordrechts Philharmonisch.

Ukkepuk
Concert voor



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

lweer de laatste Phileriaan van dit  jaar. Voor mijn gevoel is 

het jaar nog lang niet voorbij, eerst zaterdag de kerstmarkt 

nog, en dan de 18e het OudeJaarsConcert  (OJC) in de circustent. 

Maar waarschijnlijk als u dit leest zijn de kerstdagen al dichtbij of 

zelfs al geweest. Mijn deadline is 8 december….. dus ik schrijf vast. 

Crownpoint 

We sluiten het jaar mooi af. In november de open repetitie van de 

jeugd in Crownpoint [red: zie het verslagje elders in deze Phileriaan], 

waar ik al even over schreef in de nieuwsbrief. Hoe leuk dat er nu 

twee muzikanten uit de Oekraïne met de jeugd mee repeteren. Op 

basgitaar en op keyboard. Rens arrangeert muziek voor ze! Ik ben 

blij dat deze muzikanten zich gemeld hebben en hoop dat ze plezier 

zullen hebben met onze jeugd. Inmiddels heb ik muziekliefhebbers 

in Crownpoint aangeboden om naar het OJC te komen, liefst met 

kinderen. Ook als mensen de ticketprijs niet kunnen betalen, zullen 

we hen aan een kaartje helpen. Ik vind het belangrijk dat we ook een 

maatschappelijke taak vervullen in Dordrecht. 

Najaarsconcert 

Eind november was het Najaarsconcert van het 

Dordrechts Philharmonisch Orkest: een groot succes. 

Er is door een groep mensen heel hard gewerkt om 

het optreden tot een succes te maken. De muziek was 

mooi, de sfeer was geweldig en de zaal was uitverkocht. 

Simpele ingrepen zoals bijvoorbeeld de bar in de zaal 

en de bediening tijdens de optredens hebben goed 

gewerkt. Natuurlijk waren er ook mensen minder blij met 

dit optreden, omdat het bestuur besloten had alleen de 

A
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kaartjes voor jeugdleden gratis te maken. Dat zou niet moeten bij een 

vereniging met meerdere orkesten, dat ben ik met iedereen eens. Het 

bestuur heeft besloten dat alle optredens altijd gratis zijn voor leden, 

tenzij er sprake is van dure inhuur van solist(en). En dat laatste was 

het geval. Omdat we als bestuur ook het budget van de vereniging 

bewaken, hebben we deze concessie aan het verenigingsgevoel 

gedaan. En ik begrijp dat daar mensen ontstemd over zijn (geweest). Ik 

ben blij dat er leden zijn die dit aangekaart hebben bij het bestuur. Wij 

worstelen ook met de financiële krapte van de vereniging. Daarover zal 

ik u meer vertellen de komende tijd en natuurlijk op de ALV in februari.  

Phil’s Kerstmarkt 

Dan Phil’s Kerstmarkt onder aanvoering van Guus Mayer uit Phil Good. 

Samen met Karin van Donk gaat dat als een speer. Ik ben onder de 

indruk van de krachten van de Phil die bij zo’n organisatie om de hoek 

komen kijken. Uit alle hoeken en gaten worden spullen het pand binnen 

gebracht en veel mensen bieden hulp aan op de dag zelf of een dag 

eerder met opbouwen. Inmiddels is de zaal weer in kerstsfeer gebracht. 

Dat doet me denken aan vorig jaar, toen de kerstbomen ook stonden 

en Phil Good generale repetitie had op zaterdag… Om 17:00 uur die dag 

ging toen de boel op slot vanwege corona. De bomen werden in het 

nieuwe jaar weer ingepakt zonder dat iemand ze bewonderd had. 

Peter en de Wolf 

Elke zaterdagmorgen oefent het projectorkest voor de voorstelling 

Peter vs. Wolf in Kunstmin. “Een sprankelende kerstvoorstelling, een 

van de allerleukste en spannendste kinderconcerten ooit geschreven”. 

Muzikanten uit Phil Good en het Dordrechts Philharmonisch Orkest 

spelen samen met muzikanten uit andere orkesten onder leiding van 
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Rens van Leeuwen. Ik ben vast niet de enige die heel benieuwd is 

naar het resultaat. 

De Phil – Timbres Divers – Orchest Vereeniging 

Begin november hebben Ron en ik en constructief overleg over 

praktische organisatorische punten gehad met de besturen van 

Timbres Divers en de Orchest Vereeniging Dordrecht. Er is o.a. besloten 

om in het voorjaar gezamenlijk een crowdfunding te organiseren om 

iets aan gehoorbescherming te doen voor muzikanten, bijvoorbeeld 

met behulp van geluidschermen. We zouden deze schermen dan 

ook allemaal kunnen gebruiken. De komende twee maanden 

wordt er een inhoudelijke analyse gedaan naar de beste vorm 

van preventie in orkesten. Ook die inhoudelijke analyse gebeurt 

gezamenlijk. Mocht u ideeën hebben dan kunt u hiermee terecht bij 

Peter Wolf of via secretaris@dpho.nl. Er zijn subsidie mogelijkheden 

in 2023 waarbinnen we deze innovatie in kunnen brengen. 

Afsluiting en nieuwjaarsreceptie 

Ik ben blij dat we het jaar dit jaar zo anders af kunnen sluiten dan 

vorig jaar. Ik wens u allen heel fijne feestdagen en alvast een goede 

start van het nieuwe jaar. Ik hoop u in groten getale te zien op de 

nieuwjaarsreceptie, zaterdagmiddag 7 januari 2023 om 16:00 uur 

om bij de muziek van Phil’s Bigband het glas te kunnen heffen en 

onze jubilarissen in het zonnetje kunnen zetten. We verwachten de 

bijeenkomst dit jaar in ons Fidus Muziekcentrum te kunnen houden, 

maar zo nodig verplaatsen we de bijeenkomst gewoon weer naar 

de parkeerplaats. 

Sjarlot

mailto:secretaris%40dpho.nl?subject=
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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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Onze penningmeester Willy Leferink is aan de laatste maanden van zijn 

bestuurslidmaatschap toe. Hij heeft in de laatste ALV aangegeven terug te zullen 

treden tijdens  de eerstvolgende ALV. 

Penningmeester gezocht 

Het zal niet meevallen een penningmeester te vinden met zijn kwaliteiten en 

inzet. Dat is misschien ook niet nodig, want Willy heeft veel energie gegeven aan 

het stroomlijnen van de administratie en de beschrijving en de verbetering van 

procedures.  

Verbeteringen 

Een voorbeeld? De behandeling van betalingen aan de bar en de registratie van 

horecavoorraad zullen vanaf begin 2023 veel overzichtelijker zijn. Met een subsidie 

van de Gemeente Dordrecht wordt een kassasysteem aangeschaft dat het veel 

eenvoudiger maakt te berekenen wat aan de bar door consumenten moet worden 

betaald. Geen hoofdrekenen meer en geen fouten. Met één druk op de knop is 

de baromzet bekend. Ook kan op ieder moment worden uitgelezen wat onze 

voorraden zijn. Er zijn geen briefjes meer nodig om het gebruik van onze vrijwilligers 

van de bardienst te registreren etcetera. 

Verbeterde contacten met Gemeente Dordrecht 

Willy en onze voorzitter Sjarlot hebben de contacten met de Gemeente Dordrecht, 

die voor corona moeizaam genoemd kunnen worden, enorm verbeterd. Dat heeft 

ons de weg gewezen naar subsidies in coronatijd, maar ook zijn wij participant in 

meer overlegsituaties in de culturele sfeer. Cultuur om de Hoek zal uitgroeien tot 

een parel die De Phil veel meer bekendheid zal geven in Dordrecht. 

Achter de Schermen
Door:  Peter van Gool, secretaris



De Phileriaan | december 2022   11

Vacature penningmeester staat nog altijd open! 

Wat mij tegenvalt, is dat er nog steeds geen lid van onze vereniging is opgestaan 

om de openvallende functie van Willy in te vullen. Als je twijfelt, neem dan contact 

op met Willy en laat je vrijblijvend informeren. Laat je niet afschrikken door het 

imago van moeilijk en veel werk. Dat valt erg mee en er is veel deskundige steun, 

onder meer van Steven Kransse. Mocht je iemand kennen die geen lid is, maar 

wel geschikt voor het penningmeesterschap, breng haar of hem dan s.v.p. zo snel 

mogelijk in contact met een van de bestuursleden. 

Het besturen van jouw vereniging is trouwens een leuke en leerzame activiteit. 

Wij zijn mede door corona beland in een fase waarin De Phil aan enige 

herstructurering toe is. Dat is een uitdaging, maar geen last. Daarover moeten 

de leden maximaal mee kunnen denken en praten. Iedere volgende stap geeft 

voldoening en energie. 

Wij-gevoel 

Het huidige bestuur heeft hoog op het prioriteitenlijstje staan het verbeteren van 

het wij-gevoel in De Phil, zonder dat dit de instroom van nieuwe leden in de weg zal 

staan. In onze club moeten jongeren zich thuis voelen. Zij moeten de ruimte krijgen 

de vereniging jeugdig te houden zonder afbreuk te doen aan wat de grote groep 

oudere leden zo waarderen aan hun club.  

De Phil bruist 

En kijk eens wat het laatste kwartaal ons aan prachtige evenementen heeft 

opgeleverd. Een volle enthousiaste zaal bij het Kinderboekenweekconcert, een 

optreden voor vluchtelingen in Crownpoint, een najaarsconcert van het Dordrechts 

Philharmonisch Orkest in de Fidus nachtclub waar bezoekers nog lang bleven 

hangen, een verbindende kerstmarkt die niet leuker kon, een Oudejaarsconcert in 

een circustent en een projectorkest dat rond kerstmis vijf dagen speelt in Kunstmin. 
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Dit alles omdat heel veel leden zich weer enthousiast inspannen. De Phil bruist. 

Wij zijn een muziekvereniging. En de onderdelen muziek en vereniging moeten 

de volle aandacht krijgen in de komende jaren. De aanzet daarvoor is de laatste 

weken heel duidelijk getoond. 

http://riwal.com


Voor alle rust in een hectische periode

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42
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http://www.elsdezanger.nl
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Mijn zaterdagochtend begon met leidinggeven bij de Scouting. Ik doe niets 

liever dan activiteiten bedenken waarbij we bezig kunnen zijn in de natuur. Het 

thema “Gi-ga-groen” van de Kinderboekenweek past dan ook perfect en ik zat 

die ochtend al helemaal in de goede sfeer. 

Doorloop 

Na de opkomst snel naar huis gefietst en het beige uniform omgewisseld voor 

een zwarte broek en mijn zwarte schoenen. Deze keer met een groene trui om 

helemaal bij het thema te passen. Eenmaal aangekomen bij het FMC, pakte ik 

mijn spullen uit en begonnen we met een korte doorloop. 

Xiewel 

Na het inblazen en inzingen, was iedereen er helemaal klaar voor. We kregen kort 

van te voren te horen dat het concert was uitverkocht. WOW! De zaal stroomde 

vol met volwassenen en heel veel enthousiaste kinderen. De deuren van de 

zaal sloten en iedereen werd welkom geheten door Maria en Yvette van het 

poppentheater Xiewel. Het optreden kon beginnen! 

Kinderboekenweekconcert 
2022 

Door: Emma
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Kinderkoor Cantate Dominum 

Het concert werd met liederen over dieren ingeluid door het christelijk kinderkoor 

Cantate Dominum onder leiding van Gera Wittekoek. Het koor komt uit de 

Zuidhovenkerk en bestaat al 60 jaar. Zij zijn dus al heel lang onze buren!  

Poppentheater 

Daarna ging de aandacht uit naar het poppentheater. Het verhaal ging over 

Dromelia die verliefd was geworden op Rataplan, de held van het dorp. Hij vroeg 

haar ten huwelijk, maar de grote tovenaar Weermis stak een stokje voor de 

bruiloft en Rataplan verdween. Dromelia ging samen met de kinderen in de zaal 

op zoek naar haar liefde en met hulp van Seksieheksie en Bijdehandje kwam zij 

erachter dat Rataplan gered kon worden met een toverspreuk! Alle kinderen en 

volwassen, inclusief de jeugd uit de orkesten, moesten tegelijk de toverspreuk 

opnoemen om Rataplan te redden: “Tover tover tover, de betovering is over!” 

Muziek! 

Tussen het verhaal van Dromelia door werd er muziek gemaakt door de jeugd 

van het Dordrechts Philharmonisch. Deze middag waren Phil Young, Phil Kidzz en 

Phil Starterzz aanwezig onder leiding van Rens van Leeuwen. Rens wist precies 

wanneer er gespeeld zou worden tussen het theaterspel door. De leden uit de 

orkesten konden ook meegenieten van het poppentheater, maar moesten Rens 

wel in de gaten houden om op tijd in te zetten. We hadden dit met de generale 

repetitie gelukkig ook geoefend, dus tijdens het concert ging dit vlekkeloos. 

Met veel plezier werden nummers als We’re going to Ibiza, The Lion King en 

Avengers gespeeld. Het concert werd samen met het kinderkoor afgesloten met 

The Lion Sleeps Tonight waarin de klanken van het orkest en het koor heel mooi 

bij elkaar kwamen. 



16   De Phileriaan | december 2022

Najaarsconcert Phil The Rhythm 
Door: Karin 

 

Zaterdag 26 november 2022 stond al een poosje vast in de agenda. Natuurlijk 

omdat Ben deze dag jarig is, maar dit jaar ook omdat het Dordrechts 

Philharmonisch weer eens ging uitpakken. En dat deden ze…

Sfeer 

De zaal van het Fidus Muziekcentrum was omgetoverd in een nachtclub uit de 

vijftiger jaren, Al Capone zou zomaar binnen kunnen stappen. Het publiek werd 

voorafgaand aan het concert opgewarmd door de zang van Theresia en de 

pianobegeleiding van Toine. Voor de gelegenheid was er binnen in de zaal een 

bar geplaatst, zodat niemand iets hoefde te missen! 
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Muziek! 

Rond acht uur begon het concert met Let’s face the music and dance, gevolgd 

door deel 1 van de Candide Suite, schitterend! Hierna was de microfoon voor 

de Nederlandse Frank Sinatra, beter bekend als Peter Douglas. Hij won in 1987 

de Soundmixshow. Onder leiding van het Dordrechts Philharmonisch zong hij 

onder andere Come fly with me en Bad Leroy Brown. The Godfather Saga werd 

prachtig uitgevoerd door het orkest, met geprojecteerde beelden van de film. Na 

een muzikaal intermezzo van Theresa en Toine kwam Peter Douglas nog een keer 

terug om nog een aantal nummers te zingen met het orkest. Natuurlijk mocht 

New York, New York niet ontbreken.  

Voetjes van de vloer 

Het eerste deel van het concert zat erop en de sfeer zat er goed in. Snel werd het 

podium leeggemaakt, zodat jazzband The Abled Bodied Seamen van start kon. De 

aanstekelijk muziek zorgde ervoor dat het publiek niet kon blijven zitten. De voetjes 

gingen van de vloer. Het werd weer ouderwets gezellig, tot in de late uurtjes.  

Bedankt aan de organisatie van dit concert en iedereen die hierbij heeft 

geholpen! 
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http://rvlot.nl
http://www.reedijk.nl
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Repetitie Crownpoint 
Door: Emma 

 

Elke donderdagavond is “de Jeugd” van het Dordrecht Philharmonisch te 

vinden in het Fidus Muziekcentrum. Op 17 november 2022 repeteerden zij op een 

bijzondere locatie, namelijk bij Crownpoint in het centrum van Dordrecht. 

Crownpoint is een opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen en met een 

publiek van jong tot oud oefenden Phil Young en Phil Kidzz stukken voor het 

Oudjaarsconcert. Tijdens de open repetitie werd de ruimte gevuld met muzikale 

klanken. 

De muziek toverde een glimlach op alle gezichten en na elk nummer werd er 

luid geapplaudisseerd door de luisteraars. Rens vertelde tussendoor iets over 

de muziekstukken, dit werd vertaald door een tolk. Het aanwezige publiek was 

blij met de open repetitie en de avond resulteerde in de aanmelding van twee 

jongeren om te kijken bij de repetitie van Phil Young. 
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“It’s alive”
Door: Ron



De Phileriaan | december 2022   21

Door: Ron

“It’s alive” om maar met een Engelse uitspraak te beginnen. Want bij Phil the 

Rhythm was duidelijk dat het Dordrechts Philharmonisch niet alleen leefde: het 

bruiste als nooit te voren. 

Nachtclub 

In een setting die deed denken aan een New Yorkse nachtclub gaf het Dordrechts 

Philharmonisch Orkest een fantastisch concert. Het publiek was nieuwsgierig en 

stroomde massaal naar het Fidus Muziekcentrum. “Stoelen er bij graag”, was 

een veel gehoord geluid van de organisatoren ten teken dat het gebouw tot de 

laatste plek bezet was. Een bar in de zaal met zitjes voor het publiek, bedienend 

personeel onder leiding van Daphne en het ontbrak de gasten aan niets. Borreltje 

in de hand en de oren gespitst op de muziek.  

Entree 

“Zijn ze al begonnen?” vroeg een bezoeker toen hij bij binnenkomst de klanken 

hoorde van een klein combo onder leiding van Toine. Het hoorde bij de sfeer. 

Neen, het concert was nog niet begonnen, maar de sfeer zat er goed in. Bij 

binnenkomst met twee kassa’s, een rode loper en de nodige glitterversiering en 

gastheer Hemmy die iedereen naar zijn plek bracht.  Nadat iedereen was gaan 

zitten, kon het concert van start met het combo:  Theresia Kranendonk (zang), 

Sander van der Klei (gitaar), Erwin Verdurmen (onze gitaarleraar in het Fidus 

Muziekcentrum op gitaar) en Tim den Haan (drums). 

Het was even wennen voor de muzikanten om te spelen en te zien dat de gasten 

onder het spelen werden voorzien van een drankje en/of een nootje. Storend 

was het niet. Jan Gerrit Adema had het programma zo aangepast dat het 

muzikale programma bijdroeg aan de sfeer. Let’s face the music and dance 

en Wild nights! werden ten gehore gebracht. En wat te denken van het stuk The 

Godfather Saga van Nino Rota/ Carmen Coppola over de maffia?  Een prachtige 
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trompetsolo bij het begin en een verfijnd samenspel zorgde ervoor dat ook het 

Dordrechts Philharmonisch Orkest op het bekende puntje van de stoel zat. Het 

stuk was een knipoog naar de vermeende banden van Frank Sinatra met de 

maffia. 

Hoofdgast 

En dan natuurlijk de hoofdgast: Peter Douglas. In 1987 won de Hilversummer de 

Soundmixshow met een meer dan uitstekende imitatie van Frank Sinatra. Al jaren 

trekt hij door het land met deze imitatie. Hij bracht zijn 5e show. Zaterdag 26 

november liet hij horen dat Frank Sinatra weer tot leven was gekomen. New York 

New York, het galmde door het Fidus Muziekcentrum en het publiek, waaronder 

veel nieuwe gasten, genoot met volle teugen. 

Combo 

Na het laatst nummer een razend snelle changement en het combo van Toine 

Willaert hield het publiek in de zaal. Polka dots and moonbeams hadden ze als 

onderbreking van het Dordrechts Philharmonisch Orkest al ten gehore gebracht, 

zodat het orkest even op adem kon komen. Het combo speelde Georgia en 

andere stukken. Ook Erno speelde er zijn partij mee. 

Muzikaal diner  

Het was mooi om te zien dat iedereen ook in de zaal bleef en dat het barteam het 

razend druk had. Het leek een muzikaal diner waar maar geen eind aan kwam. 

Een voorbeeld hiervan kun je bekijken in deze video. En nadat Toine de laatste 

toetsen van de vleugel had beroerd, kwam er nog een kers op de bekende taart. 

ABS 

De jazzband van Sjoerd Heuseveld (The Able Bodied Seamen) uit Wageningen 

zette de boel nog even goed op de muzikale stelten. Deze negen jonge 
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muzikanten brachten de zaal tot swingen. Tot slot speelden Toine en de pianist 

van ABS nog een jamsessie op de vleugel. Toen deze feestelijke avond zijn 

einde had bereikt om 24:00 uur was het tijd om iedereen weer naar de uitgang 

te dirigeren. Dat was nodig, omdat niemand genoeg kreeg van deze muzikale 

topavond. 

Dank 

Het liefst zou ik iedereen willen noemen die een bijdrage heeft geleverd aan de 

organisatie van deze prachtavond. Voorzitter Sjarlot was heel uitgebreid op de 

avond zelf. Oké, ik noem er drie: Marja, Wilbert en Nico. Zij representeren deze 

mooie verenigingsactiviteit, die vele leden mogelijk hebben gemaakt. 

Dit smaakt naar meer...

Klik om de video te bekijken

http://
https://youtu.be/BGNRnD51vRk


24   De Phileriaan | december 2022

Dat het thema ‘Gi-ga-groen’ was werd me meteen extra 

duidelijk toen we het gebouw binnen kwamen lopen. Van alle 

kanten liepen mensen in groene kleding door de foyer. Jong 

en oud, rustig of een tikkeltje gespannen… Eén ding hadden 

ze gemeen: ze hadden zin in het concert!  

Kinderboekenweekconcert 
Gi-ga-groen 

reactie vanuit de uitverkochte zaal 
Door: Cecilia
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Vrolijke start 

De deuren gingen open en iedereen zocht een plekje. De kinderen mochten 

helemaal vooraan gaan zitten in de zaal, zodat ze het allemaal goed konden 

volgen. Het concert werd begonnen met een aantal leuke, vrolijke liedjes over de 

natuur door het Christelijk kinderkoor Cantate Dominum. Wat leuk dat onze buren, 

ze repeteren immers in de Zuidhovenkerk, bij ons aanwezig waren. Het was een 

vrolijke start.  

Ademloos 

Hierna startte de voorstelling van de poppentheater Xiewel. De kinderen zaten 

ademloos te luisteren naar het verhaal over Dromelia en Rataplan. Zij zouden 

gaan trouwen, ware het niet dat de tovenaar Weermis roet in het eten gooide. 

Rataplan werd weggetoverd. De kinderen en alle mensen in de zaal werden aan 

het werk gezet om stukjes van een toverspreuk te oefenen. En ja hoor… eind goed, 

al goed… Rataplan was weer terug! En ze leefden nog lang en gelukkig!  

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Phil Kidzz en Phil Young en 

de blokfluiters. De stukken pasten mooi bij het poppenspel en maakten de 

voorstelling echt helemaal af. 

Felgroen 

Na afloop mochten de kinderen nog een aantal muziekinstrumenten uitproberen, 

kregen ze een feesttoeter mee naar huis en stond er een snoepje en limonade 

klaar voor de kinderen. En ja, inderdaad… deze was felgroen! 

Iedereen die deze middag tot een groot succes maakte: bedankt voor de leuke 

middag! Mijn zoon en ik hebben ervan genoten! 
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De Phileriaan 
een Phileriaan

Door: Malou

EEN APPJE VERSCHIJNT OP HET SCHERM VAN MIJN IPHONE… 

TOTAAL ONVERWACHT IS HET MARIEKE.  BIJ ELKE NIEUWE 

PHILERIAAN IN AANTOCHT KAN IK EEN APPJE VAN MARIEKE 

VERWACHTEN. TELKENS GAAN ER TWEE MAANDEN OVERHEEN 

EN ELKE KEER OPNIEUW KOMT HET SEINTJE WEER ALS EEN 

VERRASSING. AL JAREN LANG...

door
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Jarenlang De Phileriaan 

Hoeveel jaren zullen het zijn? Ik weet het niet precies, maar het zullen er bijna 

zo’n 15 zijn. Het begon in 2007 met het schrijven van verslagen en het houden 

van interviews samen met redactieleden als Juliëtte, Joost en Dick. Een 

papieren Phileriaan, het stickeren, de postvakjes… Eén keer moest ik vlak voor de 

zomervakantie de Phileriaan bij alle leden bezorgen. Ik had net mijn rijbewijs en 

een auto waar dozen met honderden Philerianen in kon. Myrthe hielp mee, het 

duurde langer dan we dachten.  

Plattelandsinternet 

In het appje vraagt Marieke altijd even hoe het gaat en of ik weer rekening 

houd met de komende deadline. “Geen probleem,” antwoord ik, “alle tijd!” typ ik 

aarzelend. Terwijl het ene kind aan de achterdeur staat te smeken om buiten te 

gaan spelen, de ander het boven op een krijsen zet, de jager aan de voordeur 

klopt om een stuk wild in een plastic tasje af te leveren, de burgemeester belt 

met de boodschap dat mijn ezels op de weg lopen, de ganzen, kippen en 

eenden ongeduldig in het hok staan te kwaken en tokken op bevrijding, een 

caravan zich aandient op de camping en wacht op een hartelijk ontvangst. 

Ook kijk ik naar de tijd, want ik moet weg om mijn zus van het vliegveld te 

halen en dat is zo’n twee uur rijden. “Ja, gaat lukken!”. En ik start de iMac met 

plattelandsinternet op en verlies me in de nieuwste verhalen en verslagen van 

mijn lievelingsmuziekvereniging: de Phil!  

Bijzondere locaties 

Plannen was nooit mijn sterkste punt en dat zal het nooit worden. Marieke zal 

zich vaak gefrustreerd hebben, maar liet het nooit blijken. Zo kwam het dat de 

Phileriaan meerdere keren op bijzondere locaties vorm kreeg. Meerdere malen 

bijvoorbeeld met een zaklamp op mijn voorhoofd verscholen in een tentje hoog 

boven op een berg. Of geplakt tegen een muur van een campingreceptie, terwijl 
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ik in de Provence was en midden in een mistral zat (een hele sterke wind). En 

alleen dáár, op precies díe plek, tegen díe muur was een héél klein beetje internet. 

Maar de leukste plek waar de Phileriaan ontstond, was een werelddeel verderop: 

ik herinner me de plaats Tadoussac, een walvisspotdorpje aan de Saint-Laurent 

rivier in Canada.  

Metgezel 

Trouwens, ook Marieke is tijdens ons geapp wel ergens bezig met een wandeling, 

want dan stuurt ze foto’s. Dat kan in Nederland zijn of ook ergens bovenop een 

berg. En zo nemen we elkaar al die jaren een beetje mee op onze reizen. Terwijl we 

denken aan en werken aan het verenigingsblad van De Phil.   

Schaven 

Het is dus maar goed dat het sterke punt van Marieke wél plannen is, want anders 

wordt het blad nooit netjes tweemaandelijks gepubliceerd. Door de jaren heen 

zijn we altijd blijven schaven aan onze werkwijze. Welke manier van aanleveren 

is het handigst? Waar kunnen we het beste alle bestanden opslaan? Hoe kan 

het best een verslag aangeleverd worden? Foto’s los of in het word-bestand? En 

dat allemaal zodat ik sneller dan één à twee volle werkdagen de Phileriaan kan 

vormgeven.  

Moeilijke beslissing 

Hoewel ik mij dus bezig hou met duizend-en-één dingen en daar nog twee 

zoontjes bij komen kijken, lukte het mij niet eerder om aan te geven dat het teveel 

werd. Veel mensen in mijn naaste omgeving gaven het al aan: “De Phileriaan? 

Doe je dat nog? Stop er toch mee.” Maar stoppen met het maken van de 

Phileriaan is een verbinding losser met mijn lievelingsmuziekvereniging en nog 

minder betrokken zijn bij alle activiteiten die zich daar afspelen. Een moeilijke 

beslissing...  



De Phileriaan | december 2022   29

Het is tijd 

Maar nu is het tijd. Ik woon acht-en-half jaar in Frankrijk en speel al lang niet meer 

actief mee. Écht weten hoe het met de vereniging gaat, doe ik niet en daarom 

ben ik blij dat er nu een nieuwe vormgever is en dat is Frederike!  

Tot ziens? 

Echt helemaal afstand doen van De Phil kan ik nog steeds niet en daarom zullen 

er af en toe nog wat posters verschijnen die ik zal vormgeven, waaronder nu die 

van het Oudejaarsconcert. En in januari kom ik ook nog even terug, want een 

25-jarig lidmaatschap moet gevierd worden!

Malou Moor Design Studio
Websites & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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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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Even voorstellen

Rens 
van 

Leeuwen
Door: Emma, Indra, Rens 

en de redactie
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Even voorstellen als titel voor dit item. Nou ja, even? Rens is al bijna niet meer 

weg te denken als dirigent bij onze Jeugd. Tijd om hem beter te leren kennen! 

Even een formeel begin, Rens, later dit interview wordt dat anders. Hoe ben je bij 

onze Phil beland?  

In 2017 heb ik een keer ingevallen bij het jeugdorkest. Daarna heb ik op trompet 

ook bij het Grootorkest [red: het huidige Dordrechts Philharmonisch Orkest] 

ingevallen. In de jaren daarna heb ik af en toe meegespeeld met Phil Spaß. Toen 

begin 2022 de vacature kwam om vaste dirigent te worden van Phil Kidzz en Phil 

Young heb ik gesolliciteerd. 

Hoe gaat zoiets?  

De sollicitatie voor De Phil begon met een gesprek. Ik werd stevig aan de tand 

gevoeld door het bestuur en ook door twee jeugdleden (David en Christian). 

Daarna mocht ik een repetitie langskomen om met de orkesten te werken. 

Volgens mij hebben alle jeugdleden input gegeven en heeft het bestuur toen een 

keuze gemaakt.  

Wat lijkt dat al een tijd geleden, zeg…  

Even kijken, het is inmiddels alweer 8 maanden geleden!  

Wat hebben jullie in de tussentijd samen al gedaan?  

In mei dit jaar ben ik gestart als dirigent bij Phil Kidzz en Phil Young. In juni 

hadden we het Open Huis. Dat was een kennismaking met veel muzikanten 

van De Phil, want toen heb ik het combinatieorkest gedirigeerd. Maar daar 

bleef het niet bij. Inmiddels hebben Phil Kidzz en Phil Young al mooie concerten 

gegeven. Eerst het museumtuinconcert buiten. En we hebben een heel mooi 

KinderBoekenWeekConcert gegeven. En wat denk je: 18 december spelen we ons 

derde grote concert en wel in een circustent!  
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Zijn onze orkesten de enige die je dirigeert?  

Nee, het is mijn werk! Op donderdagavond kom ik naar jullie in Dordrecht, verder 

dirigeer ik ook fanfares. Namelijk één in Afferden (Eendracht Afferden) en één in 

Sint-Oedenrode (Nos Jungit Apollo). En elke dinsdag ga ik naar Raamsdonksveer: 

Harmonie De Eendracht.  

Kom je uit een muzikale familie?  

Ja, inderdaad. Mijn vader speelt gitaar en hij zingt veel, mijn moeder speelt piano 

en trompet en zowel mijn broer als mijn zus zijn ook naar het conservatorium 

geweest. Ik ben opgegroeid in Zeeland. Daar was de fanfare de plek om muziek 

te gaan maken. Toen ik zes jaar was ben ik begonnen met trompetles en ik speel 

nog steeds met veel plezier!  

Wat wilde je vroeger worden?  

Op de basisschool kregen we een keer een workshop bij een bakkerij. In Zeeland 

werden natuurlijk bolussen gebakken, dus ik wilde graag bolussenbakker 

worden. Nadat we naar Bergen op Zoom 

verhuisden, verdween die ambitie. Bakker 

ben ik niet geworden, maar ik bleef 

wel muziek maken. In Bergen op Zoom 

was dat bij Harmonie Kolping’s Zonen. 

Sanne Slegers [red: uit het Dordrechts 

Philharmonisch Orkest] speelt daar 

tegenwoordig ook! Ik wilde graag iets in 

de muziek gaan doen, maar dat hoefde 

van mij niet per se op trompet te zijn. 

Toen mocht ik een proefles dirigeerles 

nemen en toen ben ik dàt gaan studeren 

in Rotterdam. 

“Ik wilde 
graag Zeeuwse  

bolussenbakker 
worden...”
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Welk instrument zou je spelen als je geen trompet zou spelen?  

Ik speel ook wel eens hoorn, of, als Ronald van Phil Spaß het lief vraagt, een beetje 

bariton. Maar als ik nu zou mogen kiezen, zou ik misschien wel voor fagot gaan. 

Dat vind ik absoluut een mooi geluid.  

Wat is je lievelingseten?  

Ik vind eten al snel lekker. Maar een goede risotto is wel favoriet, vooral omdat 

mijn vrouw en ik het vaak samen klaarmaken en dat is dan gezellig. Ik hou niet zo 

van de McDonalds, het ziet er lekker uit op de plaatjes, maar het valt altijd toch 

weer tegen.  

Heb je ook een lievelingskleur?  

Zeker, dat is donkerblauw.  

Wie gaat het WK winnen, denk je?  

De Argentijnen zullen wel winnen. Messi mag namelijk gewoon hands maken van 

de scheids, dus die kan de bal in de finale gewoon met zijn blote knuisten in het 

doel smijten. 

Ga je weleens uit?  

Zeker! Ik zit in een carnavalsband in Bergen op Zoom. De band is al 14 jaar samen 

en op zaterdagavond repeteren we. Daarna blijven we altijd nog even hangen 

voor de derde helft. En met de ‘vastenavend’ gaan we ook altijd op stap. 

Als je muziek schrijft, waar let je dan op?  

Goede vraag hoor! Ik let er vooral op dat partijen niet te makkelijk of juist te 

moeilijk zijn. En ik let er natuurlijk op dat er geen foute noten in staan en dat 

partijen goed leesbaar zijn.  
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En wat vind je er leuk aan? 

Het is natuurlijk heel leuk om allemaal noten te schrijven en ze daarna in het 

echt te horen!  

Op welk stuk ben je het meest trots?  

Het eerste stuk dat is uitgegeven is 

The Wasps van Vaughan Williams. Die 

heb ik ook op mijn eindexamen in 2017 

gespeeld. Daar waren Peter Broeders en 

Myrthe Haandrikman trouwens ook bij! Later 

heeft de marinierskapel van Australië het stuk 

op cd gezet, dat vond ik ook een hele eer. Maar 

afgelopen maand moest ik in twee weken tijd 

een hele theatershow omschrijven: de nieuwe versie van het verhaal over 

Peter en de Wolf. Ik was heel opgelucht dat ik net op tijd klaar was. Iedereen 

kan trouwens komen kijken naar het eindresultaat in Kunstmin! Er spelen 

meer dan 20 Philerianen mee. Neem snel een kijkje op deze website als je 

nieuwsgierig bent! 

Wie is je grote voorbeeld?  

Ik heb een keer gezongen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest 

en Valery Gergiev dirigeerde toen. Hij mag tegenwoordig niet meer komen, 

maar ik was echt onder de indruk van hem als dirigent. Vooral omdat hij 

zoveel energie heeft en het karakter van de muziek zo mooi over kan brengen 

aan de muzikanten.  

Wat zijn je geheime talenten?  

Ik kan zingen en fluiten tegelijk. Het is een nutteloos talent, want het klinkt 

vreselijk.    

https://indordrecht.nl/uitagenda/kunstmin-peter-vs-wolf-2/
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Waar kunnen we jou voor wakker 

maken?  

Bitterballen! 

Zou je beroemd willen worden?  

Nou, geen idee, maar als ik ooit beroemd 

ben zal ik jullie laten weten of het bevalt!  

En dan een wat ongebruikelijke 

slotvraag, Rens. Misschien verwacht je 

het niet, maar we willen graag weten of 

je pindakaas lust!  

Ik lust het wel, maar ik eet het nooit.  

Bedankt voor het interview, Rens! Veel succes tijdens het OudeJaarsConcert en 

veel plezier met alle leuke dingen die je nog gaat doen met onze Jeugd. Dat is 

heel belangrijk, want je weet: de jeugd heeft de toekomst!   

“Ik kan zingen en 
fluiten tegelijk. 

Het is een 
nutteloos talent, 

want het klinkt 
vreselijk.”
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Dordrecht heeft weer een kerstmarkt
Door: Ron 

 

Dordrecht heeft weer een kerstmarkt, althans in het klein. Want zo leek het 

toch echt. In een feestelijk versierde Grote Zaal van het Fidus Muziekcentrum 

(dank aan allen die de zaal wederom prachtig versierd hebben) vond Phil’s 

Kerstmarkt plaats. 

Idee geboren 

Dit alles na een idee van Guus Mayer. De trompettist van Phil Good bedacht het 

idee om een ‘rommelmarkt’ te organiseren in ons mooie gebouw. De opbrengst 

komt natuurlijk ten bate van De Phil.  

Makkelijker gezegd dan gedaan 

Het idee was makkelijker uitgesproken dan georganiseerd. Karin van Donk stak 

meteen de helpende hand toe en in no time kreeg de eerste Phil’s Kerstfair kleur 

op de wangen. Een rad van fortuin, lootjes verkopen, zelf gebakken taarten, een 

heuse oliebollenbakker en veel door leden ingebrachte spullen. De Swinging 

express verzorgde de muzikale omlijsting en zie: het sfeertje van een kerstmarkt 

zat er snel in. 

Het is zover! 

Klokslag 10:00 uur gingen de deuren open en al snel kon de pinautomaat zijn werk 

doen. Een man kocht een aantal schilderijtjes, waarmee de fair als geslaagd kon 

worden betiteld. Buiten, terwijl het precies 0 graden was, stonden Ben, Peter en 

Bas oliebollen te bakken. Ze waren van uitstekende kwaliteit, want het lukte de 

drie heren niet om een voorraad te creëren. Uit de pan werden ze gelijk verkocht 

voor het schamele bedrag van 0,50 cent per stuk. De kwaliteit ging ver boven de 

prijs uit.  
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Lootjes 

Emma en Indra liepen de gehele dag rond met een grote schaal lootjes. Zij wisten 

vier rondes van 100 loten te verkopen en zelfs de mooie schaal waar de lootjes in 

zaten werd verkocht.  

Kinderfiets 

Voor een kinderfiets, die al heel de ochtend stond te pronken, was helaas geen  

belangstelling. Totdat een bezoeker met haar kinderen de zaal binnen stapte. Het 

blinde oog kon zien dat het meisje groot genoeg is om de fiets te besturen. “Deze 

fiets is voor jou”, riep iemand in de zaal en kocht de fiets voor het meisje. Toeval of 

niet. Het fietsje kwam als geroepen voor deze familie. 

Oliebollen 

Buiten gingen het bakken van oliebollen onverminderd door. De kou werd voor lief 

genomen en mensen moesten soms wachten voor deze lekkernij. Binnen zorgde 

Cock voor de bar en hij bracht de vele taarten die waren gebakken aan de man.  

Broodjes en soep 

Broodjes voor de vrijwilligers en een kopje soep aan niets ontbrak het. 

 

Vereniging met liefde  

Aan het eind van de dag krabde Guus even achter de oren. Hoe krijgen we deze 

spullen weer weg? Op dat moment liet De Phil weer blijken een vereniging met 

liefde te zijn. Met vereende krachten werd de zaal in rap tempo weer in oude staat 

hersteld. 

 

Opbrengst 

Na afloop kon ‘kassajuffrouw Karin’, de balans op maken. “We hebben ruim 

€1500,- opgehaald”, riep ze in de foyer. Het leverde een tevreden gevoel op bij de 
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leden. Guus maakte van de gelegenheid dankbaar gebruik: “Zullen we volgende 

jaar weer …?” 

 

Saamhorigheid 

Ooit sprak wijlen voorzitter Dorus Holster een legendarische tekst uit waar ook het 

woord ‘saamhorigheid’ in voor kwam. Tijdens deze kerstmarkt was de Phil op zijn 

best, met deze tekst als onderligger. 
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7e Concert voor UKKEPUK 
Door: Joly en Myrthe  

 

Zaterdag 18 februari 2023 vindt voor de 7e keer het concert voor Ukkepuk 

plaats in ons mooie Fidus Muziekcentrum, wederom met medewerking van 

SDK kinderopvang en ToBe. Ook dit jaar hebben we muziekdocent Myriame 

van Genuchten weer bereid gevonden om dit leuke interactieve Concert voor 

Ukkepuk te leiden. 

Myriame 

Myriame heeft schoolmuziek gestudeerd aan het conservatorium van Maastricht 

en een opleiding muziek voor het jonge kind en koordirectie gedaan. Myriame 

staat al jaren voor het kinderkoor van de Emmanuelkerk en is muziekdocente 

bij ToBe. Daarnaast staat zij ook voor het koor Young at Heart uit Zwijndrecht 

en voor het Moesika orkest. Dit orkest is een speciaal orkest voor mensen 

met beperkingen. Ook heeft ze het stokje van Carola overgenomen bij de 

blokfluitgroep genaamd Phil Starterzz. Hier begeleidt zij de blokfluiters in hun 

eerste stapjes van het muziek maken op een instrument.  

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

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

ontdekkingsreis naar de belevingswereld van de muziek.  

Rens  

Phil Kidzz en Phil Young staan momenteel onder leiding van Rens van Leeuwen. 

Hij ging na 11 jaar trompetles bij Monique de Rooij en Jan Spruit in 2011 naar het 

Rotterdams Conservatorium om de vooropleiding trompet te doen. In plaats van 

te starten met de opleiding voor trompet, is hij in 2012 begonnen met blaasorkest 

directie. Zo kon hij zijn grote passie - het inspireren van muzikanten op alle 
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niveaus - volgen. Het doel van deze opleiding is het ontwikkelen van een breed 

profiel, zodat orkesten alle kanten op kunnen en zo hun eigen toekomstdromen 

waar kunnen maken. Wilt u meer weten over Rens van Leeuwen? Lees dan het 

interview elders in deze Phileriaan.  

Toegevoegde waarde muziek  

Muziek kan mede door ToBe cultuurcentrum een belangrijke rol spelen in het 

vroegtijdig stimuleren van jonge kinderen. Baby’s en peuters luisteren eerder en 

langer naar zingen dan naar spreken. Ze herkennen melodieën en taalpatronen 

en de hoeveelheid tijd die ouders spelend, zingend en sprekend met hun jonge 

kind doorbrengen blijkt evenredig gekoppeld te zijn aan de hoeveelheid taal die 

zij later tot hun beschikking hebben. Daarom is het belangrijk, juist in de eerste 

levensjaren, om deze verbinding zo lang mogelijk open te houden. Het is niet 

alleen maar ‘gewoon leuk’ om te musiceren of te dansen met kinderen. Muziek, 

zang en dans helpt hen weer kalm te worden of vrolijk te zijn wanneer er verdriet 

is.  

Muziek in de kinderopvang 

Muziek wordt ook in de kinderopvang toegepast. Zo wil SDK kinderopvang graag 

de belevenis van muziek meegeven aan de kinderen. Muziek daar vaak ingezet 

om bijvoorbeeld een overgang in het dagritme aan te geven. Dat geeft veel rust 

en duidelijkheid: de kinderen herkennen een lied en weten wat er gaat gebeuren. 

Daarbij is het samen zingen van het lied, goed voor de saamhorigheid binnen de 

groep. Een kind krijgt het gevoel, dat je met elkaar iets doet of bereikt en daardoor 

is er focus en aandacht. Maar naast liedjes zingen, is het ook erg leuk om naar 

mooie muziek te luisteren. En hier simpele (dans)spelletjes bij te doen. Muziek 

leent zich hier heel goed voor, omdat er vaak binnen de muziek een verhaal te 

horen is. Kinderen kunnen er op los fantaseren! 
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Fantasie! 

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

laten. Er kan naar mooie muziek geluisterd worden, maar ook op een interactieve 

manier kennis gemaakt worden met muziek, ritme en gezellig meezingen. 

Het concert voor Ukkepuk is juist zo leuk om op deze enthousiaste, gezellig 

ongedwongen manier jonge kinderen te laten beleven wat muziek is en wat er 

allemaal mee mogelijk is.  

Concert voor Ukkepuk 2023 

Ook dit jaar hebben vind het Concert voor Ukkepuk op twee verschillende 

tijdstippen plaats. Het eerste concert start om 10:00 uur en het tweede concert 

om 11:30 uur. 

Bent u ook zo nieuwsgierig naar het programma? Komt allen: papa, mama, opa, 

oma, tante, oom met (klein)kinderen, neefjes en nichtjes om dit muzikale feestje 

te beleven!
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Ledenmutaties

Nieuwe leden

-

Vertrekkende leden

Amber Oosterwaal, ORK, fagot, per 30-6-2022 

Robbert Broere, PSS, euphonium, per 31-12-2022 

Guus Stefess, RL, tenor sax, per 30-12-2022 

Verschuivingen

Hemmy Norbart, ORK naar RL, trompet, per 1-12-2022   

Nieuwe vrienden

- 

Vertrekkende vrienden

Mevr. L. Hietbrink, per 31-12-2021 

Ledental per 1/12:    148  (1/1/20: 185)  

Vriendental per 1/12:   116  (1/1/20: 137) 

Rustende leden per 1/12:  25    (1/1/20: 28) 
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Pils 

De laatste “Pils” van dit jaar! Wat betreft de bardiensten voor evenementen is 

niet iedereen  zijn verplichtingen nagekomen. Corona heeft ervoor gezorgd dat 

niet iedereen drie bardiensten heeft gedraaid. Ik hoop dat dat volgend jaar niet 

meer het geval is, omdat de verhuur hopelijk weer als vanouds plaatsvindt en alle 

leden uit het barteam bijdragen om dit mogelijk maken. Het is gezellig en ook nog 

eens goed voor onze clubkas. Wat mij betreft wordt het weer lekker druk!  

Gelukkig word ik bijgestaan door Marijke en Myrthe die het voor hun 

repetitieavonden de barbezetting voor hun rekening nemen en hiervoor de 

planning maken.  

Laten we er met z`n allen weer voor gaan en er gezellige bardiensten van maken.  

Lieve groetjes van Elly en proost, ik neem nog een LEFFE………. 

Glorix
Korte koude dagen zijn het nu. Een goed moment om terug en vooruit te kijken 

op onze schoonmaakwerkzaamheden. Niet alle schoonmaakmomenten zijn 

doorgegaan als gevolg van de lockdown begin dit jaar. De flexibiliteit onderling 

met ruilen is te prijzen en daarvoor onze hartelijke dank. Afgelopen jaar is helaas 

ook ons schoonmaakteam geslonken in aantal. Natuurlijk zijn we blij met al onze 

Pils & Glorix
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leden van het schoonmaakteam, maar wel kunnen wel aanwas gebruiken.  

We krijgen een nieuwe huurder in het Fidus Muziekcentrum: Timbres Divers. 

Op vrijdagavond gaan zij repeteren. Dat betekent dat de mogelijkheid om op 

vrijdagavond schoon te maken met de liefhebbers voor deze avond, komt te 

vervallen. Ten tijde van het schrijven van deze Glorix is nog onbekend of, en zo ja 

hoe vaak en met hoeveel leden, Timbres Divers participeert aan de schoonmaak. 

Dat wachten we nog even af.  

Waar blijven de schoonmaakdata van 2023? Dat zal vast wel door iemands 

hoofd zijn geschoten. Normaal gesproken wordt dat rooster in november bekend 

gemaakt en zijn we maximaal twee weken helemaal rond, omdat iedereen in 

het schoonmaakteam zo snel reageert. We zijn ermee bezig, willen het zo snel 

mogelijk met jullie delen en hopen dat we mogen rekenen op jullie snelle reactie. 

Houd je mail in de gaten! 

De coördinatie van Pils & Glorix wil iedereen 
bedanken voor de vrijwillige, maar niet vrijblijvende 

inzet dit afgelopen jaar.  

We wensen jullie een gezellige kerst, een goede 
jaarwisseling en vooral een gezond, gelukkig, 

muzikaal en blinkend 2023! 

Elly, Rob en Marieke

https://www.timbresdivers.nl/


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.

48   De Phileriaan | december 2022

http://www.thna.nl


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.

De Phileriaan | december 2022   49

D E  R E D A C T I E  V A N  D E 
P H I L E R I A A N  W E N S T  A L L E 

L E D E N  E N  V R I E N D E N  V A N  D E 
P H I L  E E N  M O O I ,  M U Z I K A A L , 
G E Z O N D  E N  G E L U K K I G  2 0 2 3 

T O E !

F R E D E R I K E ,  M A L O U 
&  M A R I E K E

http://www.thna.nl


Evenement  Datum  Tijd Orkest  Locatie

Peter vs. Wolf met Kunstmin   24 t/m 29  dec Iedereen Kunstmin 

Nieuwjaarsreceptie 7 januari 16:00u Iedereen FMC

Concert voor Ukkepuk  18 februari 10:00 en 11:30u PYG en PKZ FMC

NL Doet concert  10 maart 12:15u PGD FMC

Asterius & PhilGood 1i maart 20:00u PGD FMC

Paasbingo 1 april 20:00u Iedereen FMC

Cultuur op de Hoek gemeente Dordrecht

3 juni Iedereen FMC

Bevrijdingsconcert  20:00u PGD FMC

Voorjaarsconcert  20:00u ORK FMC

VJC bevrijdingsconcert 20:00u PGD FMC

Uitblaasrepetitie  

6 mei 

22 april 

6 mei 

4 juli 19:00u Iedereen  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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