
             Wie zijn ze?
Dames en Heren, beste leden, Ik presenteer u de jeugdkapel van de koninklijke stadsharmo-
nie Phileutonia. 

Op trompet: Djaya van Stiphout, Fleur Spoel en Luuk van Veghel. De bariton wordt ingevuld door: 
Anne Tilburgs en Bart Nieuwland. Klarinetten worden bespeeld door: Crista Versteegen, Vera 
Tilburg, Ties Hustinx en Niels Spierings. Er wordt stevig dwarsgefloten door: Cathelijn Versteegen, 
Chiara van Kemenade en Lotte van der Sanden. Verder op Altsax: Greet Hustinx en Sarah Engels. 
Tenorsax: Anne van der Zanden. Onze trombonist is: Paul Franx. En natuurlijk het nodige slagwerk 
geweld dat wordt geleverd door: Marco van Kemenade, Ward Hustinx en Mitch Quaedvlieg. 
Niet de jongste maar wel voor de broodnodige lage tonen: Willem Nieuwland op de Sousafoon.
Onder de bezielende leiding van: Joke van Sas, Miranda Clarijs, Toine Slaats, Marcel van 
Kemenade, Willem Nieuwland, Albert Berkers, 
David Quaedvlieg.

Dames en heren, beste leden, 
de handen op elkaar voor APPLAUS !

Ontstaan door vraag van de jeugd zelf en 
bekonkeld in de zomer van 2013 door Joke en 
Miranda. Al snel werd Toine Slaats gevonden als 
muzikale kartrekker van deze kapel. En zie daar 
de oerknal van deze leuke groep jongeren - tus-
sen de twaalf en vijfentwintig jaar -  die ook graag 
op een andere manier muziek willen maken.

Jan Zantman
Op 30 december overleed Jan Zantman op 
90-jarige leeftijd. Jan was commissaris van 
Phileutonia sinds 1982.  Als functionaris van 
Philips had hij toen al de hele wereld rond-
gereisd; hij kwam  uiteindelijk in Helmond 
terecht toen hij toetrad tot de Raad van 
Bestuur bij dit bedrijf. Ondanks zijn drukke 
bestaan vond hij altijd tijd voor de vereni-
ging; hij was vaak aanwezig bij de vereni-
gingsactiviteiten, de vergaderingen van 
het commissariaat en de uitstapjes van de 
commissarissen en hun partners. Zo kwam 
hij enkele jaren geleden nog, tot ieders 
verbazing,  vanuit zijn latere woonplaats 
Herentals (België) naar Zaandam gereden 
toen onze harmonie daar deelnam aan het 
concours. 

Vooral in de jaren dat Jan bij Philips werkte, 
heeft hij ook financieel veel voor de harmo-
nie betekend; Selmer, een wereldmerk voor 
saxofoons, was onderdeel van Philips en dat 
heeft Phileutonia geen windeieren gelegd. 
Ook was hij de leverancier van de hoofdprij-
zen in de grote loterij die gehouden werd 
om de aankoop van het nieuwe verenigings-
gebouw te financieren.
Voor alles was Jan echter een sympathieke, 
enorm betrokken en intelligente man die we 
node zullen missen. Jan werd begraven in 
aanwezigheid van veel bekende mensen uit 
het bedrijfsleven maar vooral ook van een 
groot aantal medecommissarissen. Met de 
bekende bolhoed op de kist speelde een 
koperensemble bestaande uit Esther, Gilian, 
Peter en Willem, hun prachtige muziek als 
afscheid van een markante persoonlijkheid.
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De Phileutonia Nieuwsbrief wordt 4 
keer per jaar uitgegeven en verspreid 
onder alle leden, commissarissen en 
sponsoren van Phileutonia.

Redactie: 
Marie-José van Mierlo, Lisette Jansen, 
Bart Bouwman, Hilde Bouwman, 
Simon Verspaget, Albert Berkers en 
Celine Cuijten.
redactie@phileutonia.nl

In memoriam:

Rectificatie:
In de vorige nieuwsbrief viel helaas een gedeelte van deze foto weg waardoor Lambert van 
den Reek (meest rechts) als lid van de Ceciliacommissie niet te zien was. Onterecht volgens 
de rest van de commissie: Johan van Stiphout, Christa van Diepen en Janny Penders (vlnr).

Oproep vaandeldragers

Durf je mee voorop te lopen? 

GEZOCHT: 
Vrijwilligers om ons vaandel korps te komen versterken. 

info bij albert redactie@phileutonia.nl

Met het voorjaar alweer in ons hoofd, kijken 
we terug op een prachtige carnaval. Op de 
zaterdag waren het onze Hoizeiers en 
Applaus die de prins van de Oranjebuurt, 
onze commissaris Philippe van Esch, 
begeleidden bij zijn officiële activiteiten. 
Zondags hebben we met ruim 100 perso-
nen in een strakke zeemansoutfit aan de 
optocht meegedaan. Op weg daar naartoe 
brachten we een serenade aan één van 
onze commissarissen, René Driessen, die 
daarmee zeer vereerd was.

Nu staan onze ogen weer gericht op de 
Phileutonia Proms die dit jaar in een afge-
slankte vorm zal plaatsvinden. Zónder 
afbreuk te doen aan het programma en mét 
medewerking van al onze geledingen gaan 
we proberen dit muzikale feest kostenneu-
traal te organiseren. Hiertoe is een geheel 
nieuwe Proms commissie in het leven ge-
roepen, bestaande uit Huib Trieling (terrein-
indeling), Wilfried van der Sanden (pro-
grammering), Saskia Peeters (horeca) en 
Blanchefleur Jilderda (secretariaat). Ze zijn 
al wekenlang druk in de weer om van onze 
traditionele Proms wederom een geslaagd 
evenement te maken en ik reken erop dat 
onze leden hen daarin bij zullen staan.

Ook de stichting Phileutonia Promotion heeft 
een nieuw bestuur gekregen, bestaande uit 
Fred Derksen, Coen Smits, Inge Pebesma 
en Thijs van Oorschot (vanuit het commis-
sariaat). Deze stichting is verantwoordelijk 
voor het beheren en werven van nieuwe 
sponsoren.

verder lezen op volgende pagina >>



Agenda 

dinsdag 15 maart 20.00
Openbare repetitie met commissarissen 

in en voor het orkest in het Verenigings-

gebouw.

vrijdag 15 t/m zondag 17 april 
Oefenweekend van de Slagwerkgroep 

in Kampeerboerderij De Strohalm te  

Maria Hout. 

woensdag 27 april  
Koningsfestijn van het Harmonieorkest 

in de stad.

zondag 22 mei 11.00 
Koffieconcert van Pieporkest, Tikgroep 

en PhilBee met de AMV-leerlingen 

als kennismaking voor potentiële leerlin-

gen. Verenigingsgebouw.

zondag 29 mei 09.00 
Uitwisselings-concert met Harmonie 

Concordia Berkel-Enschot in Berkel-

Enschot.

zaterdag 4 juni 09.00 
Muziekexamens in het Verenigings-

gebouw.

zaterdag 4 juni 13.30 
D-examen van twee leerlingen met 

begeleiding van het Harmonieorkest.

zaterdag 4 juni 20.00 
Dansavond met demonstraties stijl-

dansen en Latin met dansschool Reniers 

en muziek van PhilBee en de Slagwerk-

groep in het Verenigingsgebouw

zondag 10 juli  
Optreden Harmonieorkest op Proms 

van Harmonie St. Ceacilia Lieshout 

t.g.v. 140-jarig jubileum

zondag 17 juli
Groots muzikaal evenement in 

Carat-Paviljoen en Warandepark
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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

>> Vervolg Column van de voorzitter

In de komende weken zal ons jeugdfonds in 
het middelpunt van de aandacht staan. De 
heren van Tafelronde 119, Peelland hebben 
een fantastisch sponsorproject opgezet 
waarvan de opbrengst bestemd zal zijn 
voor de jeugdleden van Phileutonia. Met dit 
geld gaan wij het maken van muziek voor 
jongeren toegankelijker maken, een doel 
dat niet alleen binnen onze eigen vereni-
ging maar ook landelijk in de belangstelling 
staat. Overbodig te zeggen dat daarbij ook 
een beroep zal worden gedaan op de leden 
van onze harmonie.

Ik wens ons allen daarbij veel succes!

Sander van der Lande
president 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 

Daarvoor in december speelden we voor 
Sinterklaas, nou ja, we speelden liedjes voor 
de goedheiligman.
We houden ook van Bavaria, vooral als we 
er mogen spelen in het ketelhuis. Dat 
hadden we te danken aan het feit dat Jan 
Reinier de hoogste bieder bleek te zijn op 
de diensten veiling. Die was georganiseerd 
om geld in te zamelen voor de reis van 
Phileutonia naar Boedapest en een optreden 
van Applaus was natuurlijk de parel onder 
de prijzen. 
Als onderdeel van “de Koninklijke” hebben 

we uiteraard ook op koningsdag gespeeld. 
Op het Ceciliafeest hebben we de goede 
toon gezet en iedereen los in de heupen 
gekregen.
En doen we dan ook nog andere leuke din-
gen? Tuurlijk, het repetitieweekend in de 
Ardennen was super leuk en zo leer je 
elkaar weer anders kennen. Tijdens de 
drakenbootrace - gesponsord door onze 
president Sander - hebben we zowat het 
water uit het kanaal gepeddeld. Met car-
naval zijn we van de partij als de kei uit de 
grond wordt gehaald.

Wat doen ze?
Applaus wordt door de leden zelf omschreven 
als “een gezellige groep jeugd die samen 
muziek maakt en leuke nummers speelt”. Deze 
nummers mogen ze in sommige gevallen zelf 
uitkiezen. Toine beoordeelt dan of de nummers 
geschikt en leuk gearrangeerd zijn voor de 
groep, tevens zoekt hij er nog nummers bij 
die makkelijk door deze jeugdige muzikanten 
gespeeld kunnen worden.
Om er voor te zorgen dat de groep de muziek 
goed ingestudeerd heeft en klaar is  om in oranje 
shirt en blauwe jas de sterren van de hemel te 
spelen, wordt er op vrijdagavond gerepeteerd 
van zeven tot acht uur.
En waar spelen we dan zoal? Om te beginnen 
hebben we in het nieuwe jaar het ijs van de baan 
gespeeld op het winterfestijn. 

Carnaval 2016
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