
Phileutonia
Koninklijke Stadsharmonie

Nieuwsbrief #16

juni 2013

Nog nagenietend van een prachtig 
Proms weekend, wil ik graag mijn 
bijdrage leveren aan deze laatste 
Nieuwsbrief voor de zomervakantie. 
Ook dit jaar was het weer nat en koud 
tijdens onze Proms maar desondanks 
was het hartverwarmend om samen 
met al die honderden wandelaars te 
lopen voor de Samenloop voor Hoop. 
De muzikanten van onze eigen Konink-
lijke Stadsharmonie ondersteunden dit 
ontroerende spektakel op fantastische 
wijze. De volgende dag was onze 
Phileutonia dag, al onze geledingen 
presenteerden zich aan het Helmondse 
publiek dat heeft genoten van onze 
optredens. Dank aan alle muzikanten 
en vrijwilligers die, op wat voor wijze 
ook, hebben bijgedragen aan deze 
indrukwekkende vertoning.
Enkele weken daarvoor was er de fees-
telijke trekking van onze Phileutonia 
loterij. Alle 1000 loten waren verkocht 
en we hebben veel mensen blij kunnen 
maken met een mooie prijs. Daarnaast 
was er natuurlijk de opbrengst waar-
mee we een aanzienlijk deel van de 
onkosten van onze verbouwing hebben 
kunnen betalen. Dank aan alle kopers 
en verkopers die dit mogelijk hebben 
gemaakt.
Helaas moet ik ook berichten dat de 
Phillies de Phileutoniageledingen heb-
ben verlaten. Ideeën en ambities van
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Column 
van de voorzitter

Wie Phileutonia kent, weet dat zij als muziekvereniging in het hart van onze 
Helmondse samenleving staat. Nauw betrokken bij wat leeft in onze stad, 
blijven we onszelf uitdagen om mensen te verbinden door onze muzikale 
activiteiten.

Bij Phileutonia maken we muziek en dat doen we samen. Wie je ook bent, wat je 
ook doet, bij Phileutonia maakt de muziek ons één. Dat doen we samen als leden, 
maar ook samen met andere organisaties. Samen proberen we dat gevoel van 
saamhorigheid uit te dragen en te delen, zodat “wij” steeds groter wordt. 
Zo organiseert Phileutonia al 18 jaar de “Royal Phileutonia Proms”. Dit jaar werd 
voor de tweede keer de samenwerking gezocht met “Samenloop voor Hoop”: met 
dit bijzondere evenement vieren we het leven, worden (ex) kankerpatiënten in het 
zonnetje gezet en herdenken we overledenen. Als symbool voor de voortdurende 
strijd tegen kanker wandelen teamleden 24 uur onafgebroken rond het Carat 
paviljoen om zo geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Waarmee 
kun je zo’n mooi evenement beter combineren dan met muziek? Wandelaars en 
publiek kunnen genieten van diverse artiesten, activiteiten en vele kraampjes. Dat 
de samenwerking tussen Phileutonia en Samenloop voor hoop succesvol is, blijkt 
wel uit de opbrengst. Dit jaar is er 71.007 euro opgehaald. Petje af voor iedereen 
die hieraan meegewerkt heeft. Dit hebben we samen gedaan! 

Ook in oktober van dit jaar zal Phileutonia een samenwerkingsverband aangaan: 
met Toneelvereniging Genesius en Zanggroep Pabo verzorgt zij een roulerend 
optreden in het centrum van Helmond. De bewoners van ons verenigingsgebouw 
zullen op drie verschillende locaties in de stad spelen. Als afsluiter is er een 
gezellige samenkomst in het verenigingsgebouw met muziek van de band “Sticks”. 

“Wij, van Phileutonia, de koninklijke stadsharmonie…” hebben “wij” hoog in het 
vaandel staan. Één muzikale familie die samen met anderen graag haar steentje 
bijdraagt aan onze samenleving.
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Voordat de Koninklijke Stadsharmonie 
ergens een optreden kan verzorgen 
moet er niet alleen heel veel worden 
gerepeteerd maar er wordt vooral ook 

veel  georganiseerd. Er moeten posters 
gemaakt worden, flyers en programma’s 
gedrukt, transport van de instrumenten 
geregeld en afspraken vastgelegd. Op 
zo’n moment is het fijn dat er bij Phileu-
tonia muzikanten zijn die meer kunnen 
dan alleen muziek maken. Zo iemand 
is Willem Nieuwland, die al een jaar of 
vier in het harmonieorkest de bastuba 
bespeelt. In het dagelijks leven is Willem 
quality accountmanager in de auto 
industrie, maar naast deze drukke baan 
is Willem veel te vinden bij Phileutonia 
waar hij samen met zijn zoons Bart 
(bariton) en Bram (slagwerker) met 
heel veel plezier muziek maakt. Zijn 
kwaliteiten werden snel ontdekt; beide 
zoons waren nog maar goed en wel bij 
de vereniging toen ook vader werd ge-
strikt. Die had wel wat bedenktijd nodig, 
als  je bij een vereniging bent, moet je 

je daar tenslotte ook voor inzetten en 
even twijfelde Willem of hij daar wel 
tijd voor had. Maar hij heeft nooit spijt 
gehad van zijn beslissing en dit laatste 
geldt zeker ook voor Phileutonia. Bij 
het concert met Wim Daniëls, onlangs 
in het nieuwe Speelhuis, zorgde hij 
voor mooie beelden op de achtergrond 
helemaal toegespitst op het verhaal van 
de taalkunstenaar. Bij de  “Phileutonia 
Proms” waren het weer de nieuwsbrie-
ven en het programmaboekje waar-
voor hij de verantwoordelijkheid nam. 
En één ding weet Willem heel zeker: 
samen met je zoons lid zijn van zo’n 
prachtige vereniging maakt niet alleen 
dat je je een trotse vader voelt, het 
zorgt ook voor een heel fijn “wij-gevoel”, 
het gevoel om klaar te staan voor 
elkaar, gewoon omdat je lid bent van 
dezelfde mooie vereniging.

Willem Nieuwland,
een muzikale regelneef 

Kijk op www.phileutonia.nl voor het 
laatste nieuws, foto’s en de aankomende 
activiteiten.

Lid op de bok nieuwe stijl en wie wil er dan niet in dat 
speciale stukje in onze nieuwsbrief verschijnen. Wij wilden 
graag een keer iemand vanuit het slagwerk in de spotlights 
zetten en na wat navragen bleek Bram Janssen hier de 
juiste persoon te zijn. En gelukkig vond Bram het ook leuk 
om antwoord te geven op onze vragen. 

BRAM
JANSSEN
Bram is nu ruim 2 jaar lid van Phileutonia en fervent slagwerker, hij heeft ook 
nog even blokfluit gespeeld, maar slagwerk is voor hem toch leuker. Daar kun 
je meer met ritmes en met je handen doen en dat vindt Bram leuk. Naast 
Phileutonia houd Bram van paardrijden en zwemmen en overal zit ritme in. Het 
paard dat in draf of galop gaat, heeft een bepaald ritme en ook bij het zwem-
men voelt Bram dit terug.

In het gezin is hij de enige die muziek beoefent, hoewel zijn moeder in haar 
jeugd ook iets heeft gedaan met slagwerk, maar dat is al erg lang geleden. 
Bij Phileutonia speelt hij in de tikgroep en bij het straatkorps met veel plezier 
en als het aan Bram ligt dat blijft dat nog heel lang het geval.



Het overkwam Frits, die via Carel Noijen 
zijn broer, waarmee hij al lang bevriend 
is, een lot kocht. En dan word je ineens 
op vrijdagavond 24 mei gebeld met de 
mededeling dat je de hoofdprijs 
gewonnen hebt. Frits stond perplex, 
maar toen hij van de eerste schok 
bekomen was, is hij gauw naar het 
verenigingsgebouw gekomen, alwaar 
hij alle aanwezigen op een rondje 
trakteerde.

Op de vraag of hij al een bestemming 
voor het geld had, wist Frits het wel. Met 
bijna een AOW uitkering, die tegen-
woordig geen vetpot is, is dit een mooie 
som om achter de hand te houden voor 
onvoorziene gebeurtenissen.
Phileutonia is bijzonder blij met haar 
nieuwe dak, dankzij de opbrengsten van 
de loterij en daarmee hebben we een 
Helmondse medemens erg blij kunnen 
maken.

de Phillies en het bestuur waren niet 
langer op één lijn en ondanks uitvoerig 
overleg is het niet gelukt om tot één 
uniform plan te komen. Naar aanleiding 
hiervan hebben de leden van de Phillies 
besloten om zelfstandig verder te gaan 
als kapel. Het bestuur respecteert deze 

keuze en wil hen graag alle mogelijke 
ruimte bieden om deze weg te gaan.
Op 25 juni hebben we het verenigings-
jaar afgesloten met een gezellige barbe-
cue. We hebben terug gekeken op een 
bewogen jaar waarin we veel tot stand 
hebben kunnen brengen. 

Ook voor komend jaar staat een aantal 
vernieuwingen op het programma. Daar-
over bericht ik u graag in een volgende 
uitgave van onze Nieuwsbrief. Ik wens 
iedereen een zonnige vakantie. 

Sander van der Lande / President

Agenda 

Zondag 6 oktober 
Roulerend optreden op 3 verschil-
len-de locaties in de stad door  
Phileutonia, Genesius en Pabo met 
een nazit in het Verenigingsgebouw 
met muziek van Sticks

Kletstoernooi “De Goeie To(o)n” 
i.s.m. de stichting “Klets en Zwets”. 

Vrijdag 11 oktober 20:00
1e voorronde. Zaal open 19.30 uur.

Vrijdag 18 oktober 20:00
2e voorronde. Zaal open 19.30 uur.

Vrijdag 25 oktober 20:00
Finale.  Zaal open 19.30 uur.

Zondag 16 maart  
Harmonieorkest geeft een concert in 
de reeks Lambertusconcerten

Phileutonia verwelkomt de 
volgende leden: 

Jordy Slaats Slagwerk
Maurice van Beek Slagwerk
Evi Bezemer Slagwerk
Guus Dreverman Hoorn
Roel Dreverman AMV
Harm van der Heijden Trompet
Juul van der Heiijden Trompet
Lotte van der Sanden Dwarsfluit
Sterre Snijders Klarinet

Geboren
Op 13 maart 2013 is Jesper geboren,  
zoon van Ilse en Bart Essers.

Gouden huwelijk
Op 26 mei 2013 was het 50-jarig 
huwelijk van Jan en Anneke Jager.

Wij van Phileutonia

Royal Phileutonia  
Proms 2013

Afsluiting seizoen 
 
Vele diploma’s, een gouden tipi en een heerlijke barbecue: samen kunnen we terugkij-
ken op een mooi seizoen met als hoogtepunt de Royal Phileutonia Proms. We wensen 
iedereen een hele fijne vakantie toe!
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Via via een lot kopen en
dan plots € 10.000,- winnen.
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