
Verbouwing Bar
Onze bar wordt opgeknapt. Hoog tijd voor een bezoekje aan de vrijwilligers die hard aan het 
werk zijn om dit voor elkaar te krijgen. 

Reporter Albert gaat op pad. Notitieblok en fototoestel paraat en niet te vergeten: iets lekkers 
voor onze Sjef en kornuiten, want dat hebben ze wel verdiend! Albert loopt het verenigings-
gebouw binnen en toevallig zit het klusteam net aan de koffie. De meegebrachte vlaai wordt 
meteen aangesneden, lekker! 

De banken gestript, het hout geschuurd… Tussen de bouwhelmen en vernis ligt een trompet 
te wachten tot hij weer bespeeld wordt. “Nog efkes geduld. Urst nog wa skure en skildere, 
dan wir speule…” 

Tijd om te vertrekken, zodat de klussers verder kunnen. “Sjef, wanneer is het klaar?” roept 
Albert als hij in de deuropening staat. “Loistert matje, wai make da. Oktober, dan kenne 
wai hier wir skon  zitte.”

Nog maar sinds 2000 woonachtig in Hel-
mond en vijf jaar later al commissaris van de 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Dit 
overkwam Meint Veninga. Als voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Gamma Holding 
kwam hij in contact met Wim Kuijpers, toen-
malig voorzitter van de harmonie, en de link 
was gauw gelegd. Kort daarna werd hij uit-
genodigd om toe te treden tot het commissa-
riaat en daar hoefde hij niet lang over na te 
denken. Hij koos voor het mooiste corps van 
Helmond, een unieke vereniging die in stand 
gehouden moet worden en hij is er trots op 
dat hij daar een steentje aan kan bijdragen. 
Dat steentje werd een rotsblok toen hij zich 
speciaal ging inzetten voor het werven van 
fondsen: voor het 150-jarig bestaan en het 

nieuwe dak wist hij, zoals hij zelf zegt, een 
mooi bedrag in te zamelen, geld dat onze 
vereniging hard nodig had om haar dromen 
waar te kunnen maken.
Meint Veninga is een muziekliefhebber, 
iemand die graag luistert naar muziek maar 
diep in zijn hart ook graag zelf wilde musice-
ren. Dat laatste is bij Phileutonia niet gelukt, 
de trompet bleek een te lastig instrument om 
nog onder de knie te krijgen. Het eerste doet 
hij nog te weinig, zijn drukke agenda laat niet 
toe dat hij regelmatig de repetitieavonden 
bezoekt. Maar vooral bij de laatste concer-
ten heeft hij tot zijn genoegen gehoord dat 
onze harmonie niet alleen een mooie club 
en een gezellige vereniging is maar dat de 
muzikanten ook mooie muziek maken en 
kwalitatief flink aan het groeien zijn. 
Van de Proms heeft hij, net als alle voor-
gaande jaren, genoten; een uniek zomer-
gebeuren in een geweldige ambiance, 
met goede muziek voor heel veel mensen. 
Vooral de combinatie met een maatschap-
pelijk doel, zoals de Samenloop voor Hoop, 
spreekt hem enorm aan.
Van rivaliteit tussen de twee Helmondse 
harmonieën wil hij niet weten; het zijn twee 
fantastische harmonieën met een eigen 
historie en een eigen cultuur die zeker 
behouden moet worden. Dit hoeft echter 
een goede samenwerking en afstemming 
niet in de weg te staan. Hoogtepunt in zijn 
bestaan was daarom ook de serenade van 
beide muziekcorpsen bij het vertrek naar 
de Mont Ventoux in het kader van ‘Helmond 
voor Helmond’. ‘Een geweldig moment dat ik 
nooit zal vergeten’. 
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Met trots kijk ik terug op de avond van 24 
juni toen Philharmonie Zuidnederland en 
ons eigen harmonie orkest een prachtig 
concert gaven in het Speelhuis. Een vol-
le zaal genoot van de prachtige muziek 
en na afloop dacht ik: “Dit moeten we 
meer doen”. Ik hoop dan ook van harte 
dat dit een vervolg krijgt.

Meteen daarna hadden we onze eigen 
Proms, deze keer alweer voor de derde 
keer samen met SamenLoop voor Hoop en 
opnieuw was het een geweldig evenement, 
zowel muzikaal als organisatorisch. Wat 
was ik onder de indruk van die twee bijzon-
dere momenten, de kaarsenceremonie en 
de afsluiting. Van al die mensen die, om 
wat voor reden ook, bezig waren met de 
ziekte kanker. Van onze  dirigent Dirk van 
de Weijer die ons orkest zeer professioneel 
het gedicht, dat werd voorgedragen door 
Bert Kuijpers, liet begeleiden. Van al onze 
muzikanten die een geweldig stuk muziek 
ten gehore brachten. Van al die vrijwilligers 
die dit mogelijk maakten. Van de Proms 
commissie die het geweldig had georgani-
seerd. Mijn oprechte dank voor dit alles.

Toen begon de vakantie en daarmee het 
pimpen van de bar in ons verenigings-
gebouw. Opnieuw zijn het vrijwilligers die 
daarmee aan de slag gaan en opnieuw 
wordt het resultaat fantastisch: alles wordt 
geschilderd (met dank aan de inbreng 
van onze commissarissen Thijs van 
Oorschot en René Driessen), de bar wordt 
vernieuwd, de banken worden opnieuw 
gestoffeerd en er komt nieuw stucwerk en 
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Column 
van de voorzitter

LID OP DE BOK

 

David Quaedvlieg, nu een jaar lid van onze 
vereniging, is via zoon Mitch bij Phileutonia 
terechtgekomen. “Mitch is lid geworden van 
de harmonie om slagwerk te leren. Toen de 
ledencommissie hoorde dat ik vroeger als 
kind ook een instrument bespeelde, heb ik 
na enige lichte druk van de commissie en 
aarzeling van mijn kant, de beslissing 
genomen om het muziek maken weer op te 
pakken.”

David koos voor de hoorn en heeft nu een 
jaar als beginner achter de rug. “Het bevalt 
prima en sinds september dit jaar speel ik 

mee met het pieporkest.”
In het dagellijks leven is David teamleider 
klantenservice bij Bidvest DeliXL. Naast 
werk en musiceren heeft hij nog een andere 
bezigheid, namelijk alles wat met eten en 
drinken te maken heeft. 

Zoals het vaak gaat in het verenigingsleven, 
is ook David steeds meer betrokken bij 
andere activiteiten dan muziek maken. Zo 
draait hij af en toe een bardienst, heeft hij 
meegeholpen in “het bierblikje” tijdens 
afgelopen Proms en heeft hij meegedaan 
met de Drakenbootrace.

David heeft al veel aardige en sympathieke 
mensen ontmoet tijdens zijn eerste 
Phileutonia jaar. “Het is een leuke en 
gezellige vereniging waar de leden een 
hechte band hebben. De wijze waarop 
Phileutonia muziek maakt en de manier 
waarop ik les krijg van mijn docent is erg 
prettig.”

Phileutonia verwelkomt 
de volgende leden:
Monique Maas - vrijwilliger opleidingen
Blanchefleur Jilderda – Slagwerk
Fabienne van Gestel - docent klarinet
Marjolein Maessen – Saxofoon

Geboren:
Rowan - 29 juli 2015
zoon van Jeroen en Petri Hornikx

Wij van Phileutonia

David 
Quaedvlieg

Colofon
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Commissaris in beeld:

“Matje, wai make da”
Een keuze voor 
het mooiste corps 
van Helmond.



Dit jaar hebben we tijdens het inblazen op 25 augustus onze oud-commissaris Piet Sweep, 
commissaris Paul van Thiel en ons lid Brechtje Kuijpers, in het zonnetje gezet.

een ander plafond. We streven ernaar om 
alles klaar te hebben als we met ons allen 
in november het Ceciliafeest gaan vieren.
Na de serenade dag op 25 augustus 
waarbij onze oud-commissaris Piet Sweep, 
commissaris Paul van Thiel en ons lid 
Brechtje Kuijpers, in het zonnetje  wer-
den gezet, en het fantastische weekend 
in het Friese Grou toen 55 muzikanten 
kampeerden en musiceerden op onze 
eigen Phileutonia camping, kan het nieuwe 
verenigingsjaar van start. Ik wens ons allen 
veel succes.

Sander van der Lande
president 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 

Agenda 
zaterdag 3 oktober 09:00 
Muziekexamens in het Verenigingsge-

bouw

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

vrijdag 16 oktober 20:00  
Eerste voorronde. Zaal open 19.00 uur.

vrijdag 23 oktober 20:00  
Tweede voorronde. Zaal open 19.00 uur.

vrijdag 30 oktober 20:00  
Finale . Zaal open 19.00 uur.

zondag 08 november  10:30  
Algemene Ledenvergadering. Vereni-

gingsgebouw

zondag 08 november 15:00 
Jubileumconcert van Lambardi met de 

Slagwerkgroep van Phileutonia in theater 

Speelhuis

zondag 15 november  13:00 
Sinterklaasintocht met Pietenkapel / 

Applaus in Centrum stad

zondag 22 november
Ceciliafeest voor alle leden en commissa-

rissen met huldiging jubilarissen

zaterdag 19 december 19:30
 Midwinterconcert in kerstsfeer door 

Philbee in het Verenigingsgebouw

zondag 20 december 15:30 
Kerstconcert door Philbee in de kapel van 

het Elkerliek ziekenhuis
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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
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Terugblik op Proms 2015

Inblazen

Diplomauitreiking
Trots op onze leerlingen die afgelopen jaar een diploma hebben behaald!

Repetitieweekend Grou

GEFELICITEERD


