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In memoriam
9 juli Jannik voor de geboorte overleden, 
zoon van Esther Warmerdam en Jan van Dijk

Eens waren er voetjes
die schopten
en beentjes die
trapten in mij.

Eens waren er
handjes die klopten,
maar dat is voor
altijd voorbij.

Geboren
26 augustus Pim, zoon van Pieter van 
Mierlo en Rieneke van Deun
27 augustus: Maxime, dochter van 
William Finta en Anne-Marie Koning
 
Overleden
8 augustus Jacq Duymelinck 

Nieuw leden
Mirthe bisschops, Mathijs Gommans, 
Anne de Greef, Paul Grolle, Rina Grolle, 
Charlotte de Groot, Kelly van den Hoven, 
Jurre Janszen, Rachel van Kessel, Regilio 
Klomp, Carlo Mooijen, Nino schüller, 
Suzanne Smits, Tim Spoel, Fleur Spoel, 
Schelby Steijger, Diaya van Stiphout, Horst 
Toonen, Cas de Vocht, Britt van der Vorst, 
Adri Tempelaars, Florine Daub, Jan-Willen 
van Kessel

Wij van Phileutonia

Historisch Phileutonia

Een heftige strijd, een Phileutoniamoord 

en een concert waren de ingrediënten van 

weer een geslaagd leerlingenweekend!

Helaas is het leerlingenweekend alweer voorbij, het waren immers twee 
fantastische dagen. Zaterdagmorgen begonnen we met het maken van 
muziek. Nadat we gezellig met z’n allen hadden gegeten, werden de spel-
groepjes bekend gemaakt. Een speurtocht bracht iedereen naar de honden-
club. Helaas dachten sommige mensen het beter te weten. Op de honden-
club stond een uitdagende zesklamp klaar, daarbij werden vol overgave de 
vieste spellen gespeeld in de hoop de winnaars van het weekend te worden. 
Na een heerlijke warme douche was er voor iedereen genoeg te eten. 
’s Avonds was er het droevige bericht dat Koosje vermoord was. Na een hele 
spannende avond kwamen we erachter dat Toine en Sjef vroeger een relatie 
hebben gehad, Joke verliefd is op Sjef, Inge in de wapenhandel zit en Charles 
het bed deelt met Inge. Zo leer je de mensen van Phileutonia toch op een 
heel andere manier kennen. De verschillende groepen probeerden erachter 
te komen wie Koosje vermoord had en waarom. De leukste verhalen werden 
verzonnen, en uiteindelijk werd de waarheid verteld. Inge was de dader met 
een geweer in de hal. Hoe kon ze dit doen? Wij snappen het ook niet.
Na een heftige nacht met veel snurkende mensen ging iedereen zich klaar 
maken voor het ontbijt. Na het eten werden nog een aantal lachwekkende 
spellen gespeeld. Met meneer Van Oeffel Junior in de hoofdrol. Niemand 
sluipt er zo goed bij blinde mannetje.
Na de spellen werd er een groepslied geschreven op een bekende melodie. 
Daarna arriveerde de eerste ouders alweer. Alle leerlingen gaven een mini 
concert en zongen zo goed mogelijk hun lied. De uitslag kon nu bekend 
worden gemaakt. Groep 2 met de enthousiaste leider Johan heeft het kamp 
gewonnen. Ook al beseft iedereen wel dat als de punten eerlijk geteld waren, 
groep 6 natuurlijk gewonnen had.  

Op 8 augustus jl. is onze commissaris, oud-president en 
erelid Jack Duijmelinck overleden. Op zijn begrafenis 
hebben wij met korpseer afscheid van hem genomen.  

Jack was een deskundig, bevlogen, energiek en zeer 
succesvol ondernemer. Hij was maatschappelijk zeer 
betrokken en is als oud-voorzitter en commissaris zeer 
verdienstelijk geweest voor onze vereniging.

Meest markant was dat bij zijn aantreden als voorzitter 
de verschillende disciplines van onze vereniging op even 

zo vele totaal verschillende locaties in de stad waren gehuisvest, en dat bij 
zijn opvolging, alle disciplines hun thuis hadden gevonden in ons huidige, 
geweldige verenigingsgebouw. En dat in volledig eigendom en zonder 
schulden. 
Hij wist dat als voorzitter van een “arme” vereniging te bereiken door de zaak 
uitgekookt en slim te spelen bij de gemeente en bij de bank. Voor de kosten 
van de interne verbouwing en de complete inventaris van het gebouw wist hij 
de potentiële huisbrouwers Amstel (oud president Kerkhoffs) en Bavaria 
(welbekend) zodanig tegen elkaar uit te spelen, dat hij er naast de verbou-
wing en de huisraad, ook nog de nodige instrumenten wist uit te slepen.

Jack had ook humor, hij kon intens en wekenlang genieten van de meest 
fijnzinnige mop, zeker als die op z’n Hellemonds verteld werd. Hij was eerlijk 
en recht door zee. Een markante uitspraak van hem was: “Ge moet nooit 
liege, want dan moette vul te veul onthaauwe”. Toen de strubbelingen rond 
de “huppelmarietjes”, zoals de majorettes door hem werden genoemd 
onoplosbaar bleken, drukte hij alsvolgt door, daarmee te stoppen: “We geve 
ze hun heul gerei en ok nog un paar extra panty’s mee.  
Als hij het nodig vond schroomde hij ook niet om de financiële situatie van 
onze vereniging als rampzalig af te schilderen, om er maar voor te zorgen dat 
alles en iedereen zijn best bleef doen. Zoals ik al zei, een markante man, die 
gedragen en gerespecteerd werd om zijn betrokkenheid en daadkracht, wat 
onder andere bleek uit de hulp die hij kreeg vanuit de harmonie bij zijn 
verhuizing van Griendsveen naar Bakel, waarbij de auto van zijn vrouw,  
“ons Anna”, Total loss werd gereden… Sjaak, bedankt !

Met dank aan onze commissaris Bert Jansen, destijds mijn mede  
bestuurslid, met wie ik herinneringen ophaalde uit de bestuursperiode van 
Jack Duimelinck. 

Simon Verspaget

Toekomst

Zo’n 10 jaar geleden behoorde de  
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia tot 
de beste zeven harmonieën van ons land. 
Op het topconcours van Arnhem, maart 
1999, met als inzet het kampioenschap 
van Nederland, pakte onze harmonie een 
prachtige tweede plaats! Vanaf die tijd 
hebben we op de nationale podia steeds 
minder van ons laten horen. 
Het plan van aanpak dat het bestuur op de 
komende algemene ledenvergadering zal 
presenteren, moet daar de komende jaren 
verandering in brengen. Wij mikken daar-
bij vooral ook op de jeugd, die we nadruk-
kelijker aan ons moeten zien te binden. 
Mag ik alvast één succesje noemen? Het 
weekend in de Ardennen met de Phillies. 
Als dat geen topweekend was!
Ik ben nu een jaar uw president en een 
ding met name is me opgevallen: het 
familiegevoel. Phileutonia is één grote mu-
zikale familie en ik ben blij daarvan deel 
uit te maken. Ik onderstreep dat gevoel 
door de zes gouden jubilarissen – Rien 
Dirks, Hans van Genechten, Piet Giebels, 
Hans Seijkens, Rinie Zwanenberg en  
Simon Verspaget – op deze plaats van 
harte te feliciteren.
Graag haal ik daarom de laatste refreinre-
gels van ons clublied aan: In onze club daar 
heerst de juiste geest / Hoera wij vieren 
feest… 
Sander van der Lande / President
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Column 
van de voorzitter



Op zaterdag 30 augustus j.l. werd een 
groep leden uitgenodigd om samen 
met het bestuur mee te denken over 
een beleidsplan voor de komende 
jaren tot 2012. Deze zogenaamde 
heisessie werd geleid door Toine Kets 
die dit een paar jaar eerder ook voor 
Phileutonia al eens had gedaan. 
Het eerste deel van de dag was 
gereserveerd voor de “carrousel” waar 
vijf stellingen ter discussie stonden en 
per stelling maximaal 5 deelnemers 
mochten plaatsnemen. Iedere 20 
minuten was er de mogelijkheid om te 
wisselen van stelling. De volgende 
stellingen werden besproken:

1. Gezelligheidsvereniging of 
ambitie voor hoge kwaliteit?

2. Zelfstandige rol B-orkest
3. Rol bestuur en commissarissen
4. Taak en verantwoordelijkheden 

commissies
5. Presentatie Phileutonia (naar 

buiten en binnen)

Na anderhalf uur discussiëren en 
brainstormen werden de uitkomsten 
en ideeën gepresenteerd voor de hele 
groep om van elkaar een beeld te 
krijgen van hetgeen besproken was en 
dat was een boel!
Tijd voor de lunch, deze was perfect 
verzorgd door Noor van der Lande en 
Jannie Penders.
Met de buikjes vol en geen tijd voor 
een after-lunch-dip werd iedereen 
door Toine gestimuleerd om te 
bewegen en in actie te komen. Met 
een denkbeeldige lijn als midden en 
de kanten EENS en ONEENS, aan 
iedere deelnemer de taak om zijn of 
haar mening te geven over een 
bepaalde stelling. Door aan een kant 
te gaan staan en je dichtbij of verder 
weg van de middellijn te positioneren, 
werd meteen duidelijk hoe de menin-
gen verdeeld waren in de groep. Hier 
en daar werd om uitleg gevraagd om 
dan nog de kans te krijgen van 

Beste leden, vrienden, sponsoren en overige personen verbonden aan Phileutonia, 
 
Enige tijd geleden ben ik benaderd met de vraag of ik het leuk zou vinden te motiveren 
waarom JOS VAN HOUTUM Installaties Phileutonia een warm hart toedraagt. 
 
Wellicht is muziek maken, vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt bezien, de belangrijkste 
reden dat wij als bedrijf hier op een of ander wijze een bijdrage aan willen leveren.
Wij voelen het als ’n stukje sociale plicht er voor te zorgen dat muziek maken voor iedereen 
bereikbaar blijft.
Veel mensen genieten van muziek maken, anderen juist van naar muziek luisteren.
Muziek kan een bindmiddel zijn en in deze drukke tijden voor ontspanning zorgen.
 
Binnen ons gezin speelt muziek een belangrijke rol. Wij stimuleren onze kinderen om een 
muziekinstrument te gaan spelen. De oudste, ’n dochter van 8, speelt na een basis op de 
blokfluit, inmiddels hobo. De tweede, een zoon van 6 heeft al aangegeven zo snel mogelijk 
blokfluit te willen gaan spelen. De jongste (4jr) is nog niet aan muziek maken toe. 
Ikzelf heb in een verleden tuba gespeeld. 
 
Wij zien Phileutonia als een grote muziekfamilie die goed gemotiveerd bezig is om gestelde 
doelen te bereiken. Een reeks van prijzen de afgelopen tientallen jaren zijn hier het 
onomstotelijk bewijs van.
 
Er zijn dus legio raakvlakken om juist een vereniging als Phileutonia een warm hart toe te 
dragen. 
 
Wij wensen Phileutonia heel veel succes met het behalen van de gestelde doelen, maar 
belangrijker nog wensen wij vooral alle leden veel plezier toe met de uitoefening van hun 
hobby, zodat Helmond nog vaak van jullie muziek kan genieten, Met vriendelijke groeten, 
 
Jan-Paul van Houtum
Directeur JOS VAN HOUTUM INSTALLATIES bv

Impressie 

evenement

Tot plezier van ons en van onze 
buren kwamen op 19 augustus zo’n 
100 leden en een aantal commissa-
rissen van Phileutonia in onze tuin 
in Bakel het nieuwe seizoen 
‘inblazen’. Op die avond namen wij 
ook ‘afscheid’ van onze dirigenten 
Nico Neyens en Marga v.d. Walle. 
Gelukkig kunnen we in voorkomen-
de gevallen wel een beroep op hen 
doen.
Het was mooi te horen hoe 3 
dirigenten (Ton Koster dirigeerde 
ook) ieder een eigen klank laten 
horen met dezelfde orkestbezet-
ting. Mede namens onze buren: 
volgend jaar ben je allemaal weer 
welkom.

Wim en Anka Kuypers

Op naar de toekomst!

mening te veranderen. Dit leverde een 
mooie dwarsdoorsnede op van de 
ideeën van de leden en bestuurs-
leden.
Na dit onderdeel werd het tijd voor 
een laatste onderdeel waar conclusies 
getrokken en adviezen gegeven 
moesten worden. Voor elk van vijf 
stellingen uit het ochtendprogramma 
werd nu gevraagd om adviezen te 
geven aan het bestuur hoe om te 
gaan met deze issues. Deze adviezen 
werden opnieuw gepresenteerd in de 
groep en daarna werd iedereen 
gevraagd om twee adviezen aan te 
geven die hem of haar het meest 
aanspraken.
Al met een al een vruchtbare, ver-
moeiende, maar zeker ook gezellige 
dag waar voor het bestuur, als het 
goed is, veel duidelijk is geworden.

300 jaar lid van 

Phileutonia

De Koninklijke Stadharmonie 
Phileutonia bestaat dit jaar 158 jaar, 
een hele prestatie, maar niks vergele-
ken met de 6 leden die samen al 300 
jaar lid zijn van onze vereniging! 
Piet Giebels, Rini Zwanenberg, Rien 
Dirks, Hans Seykens, Hans van 
Genechten en Simon Verspaget 
hebben zich ieder de afgelopen 50 jaar 
met veel plezier en zeer gemotiveerd 
ingezet voor Phileutonia en zijn 
voorlopig nog niet van plan om 
hiermee te stoppen.
Wij prijzen ons gelukkig met zo’n 
leden van Phileutonia en willen vanaf 
deze plaats alle jubilarissen van harte 
feliciteren.
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Gouden leden op 
de bok 

Sponsor in beeld.

Agenda

Phileutonia

16 november 
Inhalen St. Nicolaas door de 
Pietenkapel

22 november
Caeciliafeest en huldiging 
jubilarissen

30 november 
Algemene ledenvergadering

21  december
Kerstconcert

11 januari – Een middagje 
Phileutonia voor iedereen


