
Nieuwe president 
bij Phileutonia

Op zondag 9 oktober droeg Sander van der Lande 
zijn functie van president van de Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia formeel over aan Wim 
Hillenbrink en dat gebeurde met veel ceremonieel 
vertoon. In een fraaie koets werden de komende 
en de gaande president, samen met Jan Renier 
Swinkels, beschermheer van de vereniging, onder 
muzikale begeleiding van de harmonie vanuit het 
kasteel naar het verenigingsgebouw gebracht 
waar ze werden opgewacht door vele genodigden.

In een sfeervol ingerichte zaal werden door diverse 
sprekers, waaronder wethouder Stienen, lovende 

woorden gesproken over de scheidende president Sander van der Lande die de vereniging 
negen jaar lang geleid heeft met een enorme inzet en groot enthousiasme. Onder zijn bewind 
werd het gebouw gerenoveerd, kwam er een bestuurlijke hervorming, een nieuwe dirigent en 
waren er vele muzikale hoogtepunten in de vorm van concerten, concertreizen en concoursen. 
Zijn opvolger, Wim Hillenbrink, staat voor de moeilijke taak om dit te evenaren maar gaat deze 
uitdaging met veel vertrouwen tegemoet. Daarbij gaat hij zich in de eerste plaats richten op 
het aantrekken en verbinden van nieuwe jeugdleden. Phileutonia is een vereniging voor jong 
en oud, een familie waar iedereen zich thuis moet blijven voelen. Met nieuwe lessen, nieuwe 
docenten en een geheel nieuwe benadering wil de president meer jonge leden binnenhalen 
en vooral ook behouden voor de vereniging. In dit kader past ook het afscheidscadeau dat 
Sander van der Lande aanbood; een jeugdhonk dat in de komende maanden gerealiseerd 
gaat worden. Ook de nieuwe president kwam niet met lege handen, hij bood de vereniging een 
prachtige en broodnodige piano aan. 
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Een stille woensdagavond; geen orkestre-
petitie, geen lessen, geen vergadering. 
Twee mannen aan de bar en één man die 
bedrijvig rondloopt en trots laat zien wat hij in 
de afgelopen acht jaar aan het verenigings-
gebouw heeft gesleuteld. Het is Lambert 
van den Reek, al 30 jaar lid van Phileutonia 
en sinds zijn pre-pensioen bijna fulltime 
bezig met elektrotechnische snufjes in het 
gebouw. Ik kom binnen door één van de 
twee toegangsdeuren die alleen te openen 
zijn met een speciale badge. Ook de deuren 
van alle overige ruimtes moeten worden 
geopend met een badge. Alle leden hebben 
zo’n badge maar niet alle leden kunnen 
daarmee alle deuren openen en bovendien 
kunnen ze er alleen maar mee in het gebouw 

komen als één van de toegangsverant-
woordelijken binnen is. Op een scherm is 
precies te zien welke deuren gesloten zijn, 
sterker nog: openstaande deuren kunnen via 
datzelfde scherm met een tiptoets gesloten 
worden. In geval van nood kan iedereen 
zonder probleem het gebouw verlaten, alle 
deuren kunnen zonder badge van binnenuit 
geopend worden. Een wonderlijk staaltje van 
techniek en allemaal het werk van Lambert 
van den Reek. 

Maar Lambert zorgde ook voor de lucht-
behandeling in het gebouw waardoor alle 
ruimtes, precies getimed, afzonderlijk te 
verwarmen zijn; het systeem zelf was een 
‘krijgertje’, het ombouwen en installeren een 

hele klus maar het resultaat is ernaar. 
In een zaal waar bijna dagelijks muziek ge-
maakt wordt, is het licht en geluid natuurlijk 
heel belangrijk. Voor Lambert geen pro-
bleem: achter de systeemplafonds werd een 
wirwar van kabels, leidingen en stopcontac-
ten aan  gelegd. Het resultaat? Een perfect 
werkend geluidsysteem, sfeerverlichting 
langs de zijwanden, een nieuw brandalarm 
en een heuse truss voor de toneelspots.

Zijn laatste speeltje is de chromecast waar-
mee straks iedereen via de telefoon berich-
ten op de monitoren kan plaatsen zodat daar 
altijd actuele informatie te lezen is. Moeilijk? 
Niet voor Lambert van den Reek, die maakt 
het gewoon.

   Jelle Drouen
Jelle Drouen, bezig met zijn vijfde jaar bij Phileutonia, is met muziek opgegroeid. Zijn 
moeder Lenny speelt dwarsfluit in het harmonieorkest en tante Tineke en ome Jan 
spelen ook bij de harmonie. Jelle begon zijn eigen muzikale avontuur op zijn zevende, 
met AMV en blokfluitles bij Karin Willems. Na twee jaar kon hij beginnen met klarinetles 
bij Harmen Klomp en dat doet hij nu al voor het derde jaar. “Afgelopen zomer heb ik 
mijn A-diploma gehaald” vertelt hij trots.

Jelle is actief in het pieporkest en vindt het leuk om mee te helpen als dat kan. Hij 
helpt bijvoorbeeld mee als er bekers opgehaald moeten worden tijdens de Proms. 
De leukste herinneringen aan Phileutonia heeft hij  aan de leerling weekenden.
Naast muziek maken vindt deze jonge klarinettist het ook fijn om te lezen en houdt hij 
zich veel bezig met computers. “Het bouwen van werelden in Minecraft en spelletjes 
van Mario vind ik erg leuk!”

Tot slot wil hij nog kwijt dat Phileutonia een hele gezellige club is. Nou Jelle, dat vinden 
wij ook en wij wensen jou nog heel veel succes en plezier toe bij Phileutonia!
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Column 
van de voorzitter

Vrijwilliger in beeld

Muziek of
techniek?
Lambert van den Reek

Daar is het dan, het eerste voorwoord als 
President van de Koninklijke Stadshar-
monie Phileutonia. Wat een ongelooflijke 
eer om dit te mogen doen! 
We hebben op 9 oktober een prachtige 
Installatie gehad. Maar ook een prachtig 
afscheid van een president zoals die maar 
zelden voorbij komt. We zijn Sander van 
der Lande veel dank verschuldigd voor zijn 
haast onuitputtelijke energie, zijn enorme 
inzet en zijn liefde voor Phileutonia.  
Sander heeft ook de basis gelegd voor 
een nieuwe bestuursvorm die moet zorgen 
voor een optimale communicatie binnen 
de vereniging. Deze bestuursvorm wil ik, 
samen met mijn collega bestuursleden, 
graag verder uitrollen zodat er veel meer 
vanuit de vereniging naar bestuur gaat in 
plaats van andersom. We vergeten wel eens 
dat het bestuur in dienst is van de leden en 
niet andersom. Er moet door deze nieuwe 
bestuursvorm ook veel meer aandacht en 
aantrekkingskracht komen voor de jeugd. 
Als we in staat zijn om de jeugd te blijven 
binden, dan hebben we onze toekomst vei-
lig gesteld en kunnen we een thuis blijven 
bieden aan alle leeftijdsgroepen. Voor jong 
en oud, dat is Phileutonia! 

Ik ben de laatste dagen heel erg positief 
verrast door alle enthousiaste mensen die 
zich in willen zetten om onze vereniging 
nog mooier te maken dan hij al is. Ze willen 
allemaal meewerken aan de klus die we 
hebben te klaren. Het gaat een prachtige 
tijd worden!

Wim Hillenbrink
president 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 
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Muziek maak je samen.
Phileutonia is een bruisende vereniging waar heel veel enthousiaste leden in een gezel-
lige sfeer muziek maken van hoge kwaliteit. We beschikken over een prachtig gebouw, 
fraai ingericht en vol technische snufjes en foefjes. Wie zou geen deel uit willen maken 
van deze muzikale familie? 
Toch is het ook voor onze vereniging een uitdaging om het hoofd boven water te hou-
den. Al jarenlang neemt de instroom van nieuwe jeugd af. Het wegvallen van subsidies, 
het verdwijnen van de muziekles op de basisschool en de individuele muzieklessen 
-hoe goed ook van kwaliteit- bij opleidingsinstituten in plaats van binnen onze eigen 
vereniging, zijn daar debet aan. 

Hoewel dit een probleem is dat niet alleen bij Phileutonia maar in de hele muziekwereld 
speelt, gaan we niet bij de pakken neer zitten en rustig afwachten tot onze jeugdop-
leiding helemaal weggekwijnd is. Een kleine commissie van drie enthousiaste mensen 
-Marjon Kat, Monique Maas en Bert Jansen- heeft zich ten doel gesteld dat over enkele 
jaren in ons mooie verenigingsgebouw bijna fulltime muziek wordt gemaakt en les wordt 
gegeven. Zij hebben zich verdiept in de situatie van onze eigen vereniging, informatie 
opgedaan bij andere verenigingen, gesprekken gevoerd en mensen benaderd. Er 
zijn contacten gelegd met basisscholen om daar met beroepsleraren lessen AMV te 
gaan geven en blaas- of slagwerkprojecten aan te bieden. Er kwamen voor onze eigen 
leden twee jonge, aansprekende beroepsinstructeurs voor het slagwerk en met het 
KunstKwartier werd afgesproken dat alle muzieklessen voortaan in ons eigen gebouw 
worden gegeven. Daarnaast haalde ons lid Esther Warmerdam een geweldige subsidie 
binnen voor meerjarige muziekprojecten op Kindcentrum Mozaïek; in samenwerking 
met Phileutonia zullen hierdoor veel basisschoolleerlingen enthousiast gemaakt worden 
voor muziek. Dit alles onder het motto ‘Muziek maak je samen’ en ondersteund door 
een ijzersterke financiële basis, gevormd door de opbrengst van de Aspergeactie van 
Tafelronde Peelland.

Om al deze nieuwe ontwikkelingen zichtbaar te maken is op 5 november as. in ons 
verenigingsgebouw een groots opgezette open dag voor de jeugd: Toetertonia. Onze 
jeugdleden zullen muziek maken, onze docenten geven uitleg en gratis proefles-
sen voor de jeugd van Helmond en omgeving en onze leden zullen zorgen voor een 
hartelijke en gastvrije ontvangst. Alle vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes kortom 
iedereen die zin heeft in een leuke, muzikale dag is welkom!

Agenda

1e voorronde 
vrijdag 14 oktober  20:00
  ( Zaal open 19.00 uur.)

2e voorronde 
vrijdag 21 oktober   20:00
 ( Zaal open 19.00 uur.)

Finale 
vrijdag 28 oktober   20:00
 ( Zaal open 19.00 uur.)

zondag 30 oktober  12:00
Jeugdmuziekdag voor alle jeugdleden (tot 

18 jaar) van Helmondse  muziekverenigin-

gen met slotconcert van Dave Vermeulen, 

HMC gebouw (Azalealaan 42, Helmond)

zaterdag 5 november   

Toetertonia: groots opgezette open dag voor 

de jeugd van Helmond en omgeving in ons 

verenigingsgebouw.

zondag 6 november  10.30 

Algemene Ledenvergadering 

Verenigingsgebouw

zondag 13 november  13:00
Sinterklaasintocht met 

Pietenkapel / Applaus Centrum stad

zaterdag 19 november  20:00
Ceciliafeest voor alle leden en 

commissarissen met huldiging jubilarissen

Phileutonia verwelkomt 
de volgende leden:
Rob van Doore – docent slagwerk
Joost Spee – Bariton

Geboren:
Lukas, 4 augustus 2016
Zoon van Ilse en Bart Essers

Getrouwd:
Jan van Loon met Ineke Alferink 
26 augustus 2016

Wij van Phileutonia

Kletstoernooi \”De Goeie To(o)n\” 

i.s.m. de stichting \”Klets en Zwets\”
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Zijn compagnon van schildersbedrijf Manders Totaal deed daar nog een schepje bovenop 
met de toezegging om gedurende de zittingsperiode van Wim, het buitenschilderwerk van het 
verenigingsgebouw kosteloos te onderhouden. 
Er waren op deze middag niet alleen prachtige cadeaus en lovende woorden; er waren vooral 
ook veel mooie klanken van onze harmonie onder leiding van dirigent Dirk van de Weijer. De 
muziek imponeerde de aanwezigen en zorgde voor sfeer en gezelligheid. De middag werd 
besloten met een druk bezochte receptie die werd opgeluisterd door een serenade van zus-
tervereniging Helmonds Muziekcorps.  

Wij kijken terug op een mooie, feestelijke dag. We danken Sander van der Lande voor alles 
wat hij voor ons als president heeft betekend en wensen Wim Hillenbrink veel geluk en suc-
ces als onze nieuwe president.

Nieuwe President 
bij Phileutonia

Kijk op www.phileutonia.nl voor het laatste 

nieuws, foto’s en de aankomende activiteiten. 

Like onze facebookpagina, volg ons op twitter 

en deel onze berichten.  Zo wordt ons bereik 

zo groot mogelijk!

www.facebook.com/kshphileutoniahelmond

www.twitter.com/kshphileutonia

Phileutonia 
Online


