Vrijwilligers in beeld

Bert Jansen
commissaris

”Phileutonia is een hobby die
de hobby van anderen mogelijk
maakt.”
Hij is al bijna 35 jaar betrokken bij de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia en kent
als commissaris een lange geschiedenis bij
de vereniging. Bert Jansen kwam rond 1980
voor het eerst in contact met Phileutonia.
Hij wilde muziek gaan maken maar helaas
was voor hem geen instrument beschikbaar.
Vanwege de geweldige sfeer bleef hij toch
hangen. Het was de tijd van orkestrepetities
in De Herberg, van dirigent Van de Berg,
beschermheer Teun Praasterink en voorzitter
Jacques Duijmelinck. Bert werd gevraagd
voor het bestuur en het eerste project was
snel duidelijk; er moest een eigen gebouw
komen voor de vereniging die op verschillende locaties in de stad repeteerde. Dat
eigen gebouw kwam er en Bert nam mede

het initiatief voor een grote loterij om een en
ander te kunnen financieren. De pr daarvoor
werd mogelijk gemaakt door de Phileutoniakrant die in meerdere oplagen in heel
Helmond deur aan deur werd verspreid.
Toen alle geledingen van de harmonie
waren samengebracht onder één dak ging
het crescendo met de harmonie maar Bert
Jansen moest zijn tijd aan andere zaken
gaan besteden. Naast zijn jonge gezin en
een drukke praktijk als manueel therapeut,
startte hij een 6-jarige studie osteopathie. Phileutonia verdween even naar de
achtergrond tot het moment dat hij in 1996
gevraagd werd voor het commissariaat,
een eervolle, mooie taak die hij met veel
plezier vervult vooral vanwege de enorme
saamhorigheid, sociale bewogenheid en de
gezelligheid binnen de vereniging.
Samen met Sander van der Lande, JanRenier Swinkels en Bart Spoormakers,
drie heren van wie hij de vader nog heeft
meegemaakt als commissaris, vormt hij het
bestuur van het commissariaat en in die
functie kon hij zijn steentje bijdragen aan de
viering van het 160-jarig bestaan in 2010,
de renovatie van het gebouw in 2013 en de
nieuwe beleidsstructuur die dit jaar zijn definitieve vorm zal krijgen. Voor de toekomst
wil hij zich gaan richten op de jeugd die zo
belangrijk is voor het voortbestaan van de
vereniging. Hij denkt daarbij aan mentoren,
oud-leden of commissarissen, die de jongeren begeleiden om hen meer kans te bieden
op succes. Met zo veel enthousiasme en
betrokkenheid lijkt dat allemaal wel goed te
komen.

Koninklijke Stadsharmonie

Phileutonia verwelkomt de
volgende leden:
Dirk van de Weijer - dirigent
Irene Lafeber - vrijwilliger
Danny Aarts - trompet
Peter Claessen - bariton
Recificatie:
Geboren: Anne 19 juli 2014,
dochter van Tom en Anke Koster
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ZUSJES OP DE BOK

Anne en Vera
Tilburgs

Anne en Vera Tilburgs, twee jonge meiden
die het leuk vinden om muziek te maken bij
Phileutonia. Vera, de jongste van de twee,
ging bijna vijf jaar geleden samen met een
vriendin bij de AMV. Na één jaar blokfluitles
koos ze voor klarinet.
Toen zus Anne zag hoe leuk het is om
muziek te maken, wilde ook zij een
instrument leren bespelen. Anne koos voor
bariton en speelt inmiddels al bijna vier jaar
bij onze vereniging.
Beide zusjes zijn actief in het pieporkest en

Phileutonia

Wij van Phileutonia

in jeugdkapel “Applaus”. Verder helpen ze
graag met allerlei activiteiten en evenementen, zoals het versieren van de zaal voor de
kerst en het opruimen van bekertjes tijdens
de jaarlijkse Proms. Als de vraag komt wat
ze het leukste vinden, vertellen ze vol
enthousiasme over de jeugdkapel: “Het
leukste vinden we de optredens van
“Applaus”, zeker als we ergens anders
naartoe gaan. Laatst hebben we bij Bavaria
gespeeld en bij het bedrijf van onze
voorzitter Sander. Dat was heel leuk!”
Naast muziek hebben de meiden nog
andere hobby’s. Zo speelt Anne korfbal bij
OEC en zijn ze allebei lid van de scouting.
Tot slot willen de zusjes nog zeggen dat ze
het heel gezellig vinden bij Phileutonia en
dat ze het leuk vonden om een keer op de
bok te zitten.
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Het jaar 2015 wordt niet alleen het jaar
van onze nieuwe dirigent maar vooral ook
het jaar van de nieuwe organisatie van de
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia, een
jaar waarin we ernaar gaan streven om
onze nieuwe commissies definitief vorm te
geven. Onder eindverantwoordelijkheid van
het (afgeslankte) bestuur zullen muzikale
en facilitaire commissies aan de slag gaan
met hun eigen taken en hun eigen verantwoordelijkheden. De commissies gaan
vanaf heden zaken aansturen en besluiten
nemen, het bestuur zal een meer coachende rol gaan spelen en de structuur en
grenzen bewaken. Het bestuur is daarom
tijdens de algemene ledenvergadering van
november 2014 teruggebracht van negen
naar vijf leden; vier leden hebben zich al
aangemeld voor een bestuursfunctie, een
plaats is nog open.
Tot de muzikale commissies behoren alle
orkesten, slagwerkgroepen en blaaskapellen, onder de facilitaire sector vallen
alle commissies die het mogelijk maken
dat we muziek maken: financiën, administratie, Royal Phileutonia Proms, gebouw,
programma + pr, evenementen en werving
+ opleiding leerlingen. Alle commissies zijn
samengesteld door en uit leden van onze
vereniging.
Samen zijn we nu de eerste stappen aan
het zetten; de eerste actie van de harmonie
commissie was meteen een zware, nl. het
kiezen van de nieuwe dirigent. Verderop
in deze Nieuwsbrief kunt u lezen dat de
verder lezen op pag. 2 >>
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Dirk van de Weijer
De koers moet bepaald zijn
Als kleine jongen kwam hij al met zijn vader, die instructeur slagwerk was bij O&U in
Beek & Donk, bij Phileutonia. Sinds een paar maanden is hij onze nieuwe dirigent,
opvolger van Tom Koster. We spreken over Dirk van de Weijer, 36 jaar oud, getrouwd
met een zangdocente en trotse vader van Casper en Tijl.
Afkomstig uit een muzikale familie was de keuze voor zijn vervolgstudie snel gemaakt, hij ging
aan het Tilburgse Conservatorium eerst schoolmuziek en daarna directie studeren. Hij werd
muziekdocent op het Van Maerlant Lyceum in Den Bosch en was daarnaast dirigent van verschillende orkesten. De vacature bij Phileutonia trok meteen zijn belangstelling. Als echt
verenigingsmens herkende hij de hechte band die onze leden met Phileutonia hebben,
bovendien is het al generaties lang een orkest van goede kwaliteit en is alles aanwezig om
een geweldig orkest te kunnen creëren: Phileutonia is bestuurlijk goed op orde, er zijn veel
vrijwilligers die allemaal hun bijdrage leveren, we hebben een eigen gebouw en de leden zijn
trots op hun vereniging.
Voor de toekomst is het voor hem van belang om de juiste koers uit te zetten: een hoger
niveau, de goede repertoirekeuze en de organisatie van concerten om het niveau te toetsen,
dit alles heel geleidelijk aan en in samenwerking met de orkestcommissie en de muziekcommissie. Zijn eerste doel is de muzikaliteit: ‘Muziek maken’, zo zegt hij ‘is niet alleen maar nootjes
spelen, het gaat vooral om de beleving, het gevoel. Muziek moet gaan leven en iets van jezelf
worden.’ Een stimulerende gedachte voor een prachtig orkest.

www.facebook.com/kshphileutoniahelmond

www.twitter.com/kshphileutonia

Phileutonia
Online
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
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commissie deze taak bijzonder goed vervuld
heeft. Ook de andere commissies zijn hard
aan de slag. Allemaal samen moeten we de
komende tijd gaan proberen om invulling
te geven aan de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van al deze commissies zodat voor iedereen duidelijk wordt
waar we mee bezig zijn en waar we naar toe
willen. Dat wordt een proces van vallen en
opstaan. In veelvuldig overleg zullen we samen grenzen opzoeken en kaders bepalen,

bijsturen en begrip opbrengen voor elkaars
standpunten. Uiteindelijk zal op deze wijze
een beleidsplan voor de vereniging ontstaan
dat is opgesteld door en voor de leden, een
plan waar we allemaal achter kunnen staan
en dat we allemaal kunnen naleven. Ik wens
onze vereniging daarbij veel succes.
Sander van der Lande
president
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia

Phileutonia’s kennismakingsconcert
Dirk van de Weijer
Op zondag 25 januari houdt het harmonie
orkest een concert om haar nieuwe dirigent
voor te stellen: Dirk van de Weijer. In het
concert hoor je alles wat de blaasmuziek
van een harmonieconcert zo veelzijdig
maakt. Van een klassieke Commando
March, naar de Hymne of the Highlands
tot een wals als in de Belle of the Ball en
muziek uit de musical Chess.
We nodigen iedereen van harte uit om dit
concert bij te wonen. Aansluitend is er de

gelegenheid om kennis te maken met Dirk
en gezellig na te borrelen.
Datum: zondag 25 jan., 13.30 - 15.00 uur
Locatie: De Cacaofabriek
Entree: vrijwillige bijdrage

zondag 25 januari
13:30
Eerste concert met nieuwe dirigent Dirk
van de Weijer. Locatie: De Cacaofabriek

Plaatsen reserveren:
mail naar orkestcommissie@phileutonia.nl
of in het verenigingsgebouw aan de
Kanaaldijk NW 27b in Helmond.

zaterdag 14 februari
10:00
Opening Carnaval Oranjebuurt met ‘de
kat de bel aanbinden’ door de Hoizeiers.
zaterdag 14 februari
20:00
Carnavalsavond in roze sfeer m.m.v. duo
Har en Bar. In samenwerking met CV
De Kattendonders. Verenigingsgebouw.

PR, wat is
dat eigenlijk?
PR staat voor “Public relations”, oftewel
“Publieke relaties”. Iemand die verantwoordelijk is voor de pr van een vereniging probeert ervoor te zorgen dat deze
vereniging positief in de publiciteit komt en
dat boodschappen die de vereniging naar
buiten wil brengen, aankomen bij de juiste
doelgroep.
Om dit te bereiken, kun je verschillende
manieren en verschillende media gebruiken. De leden van onze commissie maken
bijvoorbeeld vier keer per jaar een nieuwsbrief, kunnen ondersteuning bieden bij het
maken van promotiemateriaal, zijn actief
als reporter bij Phileutonia activiteiten en
brengen aankomende Phileutonia activiteiten onder de aandacht in kranten, op onze
website en op Facebook en Twitter.
Net zoals elke commissie, timmeren ook
wij hard aan de weg om ons zo goed mogelijk in te zetten voor onze club. Zo heeft
een van onze leden onlangs een cursus
gevolgd over social media en geleerd
welke mogelijkheden deze online platforms
Phileutonia kunnen bieden.
Deze cursus heeft nu al zijn vruchten
afgeworpen. Doordat we meetbaar kunnen
maken wat het effect is van een bepaald
bericht, kunnen we met zekerheid zeggen
dat de energie die we hierin steken, werkt.
Concerten worden druk bezocht en het
aantal mensen dat de Phileutonia website
bezoekt, stijgt. Ook het aantal bezoekers
dat via social media naar onze website
gaat, is de laatste maanden van 0 % naar
ruim 11 % gestegen.

Agenda

zondag 15 februari
14:15
Deelname aan de grootste optocht van
het Zuiden door alle geüniformeerde
leden en commissarissen.

Ceciliafeest

liek

concert Elker

Philbee Kerst

zondag 15 februari
20:00
M.m.v. DJ Strickx in het Verenigingsgebouw.
maandag 16 februari
13:00
Kindercarnaval voor alle kinderen van de
buurtvereniging en leden en vrienden
van Phileutonia.
Met DJ Strickx en clown Dico en CV De
Kattendonders. Verenigingsgebouw.

ert

fetti Kerstconc

Philbee & Con

maandag 16 februari
20:00
Voor de jeugd van 12 t/m 17 Jaar m.m.v.
DJ Strickx (ouders in het café gedeelte).

Phileutonia Activiteiten In Beeld

dinsdag 17 februari
12:00
Dweilen met de Kattendonders en de
Hoizeiers in het centrum van de stad.

Afgelopen tijd vonden er diverse activiteiten plaats van verschillende geledingen: onze
pietenkapel musicerend door de Helmondse straten, het Ceciliafeest, Applaus bij Bavaria en
Lande, pieporkest op kersttoer en Philbee in kerstsfeer…

dinsdag 17 februari
17:00
Afsluitingsavond carnaval m.m.v. Buurtvereniging ’t Oude Huys. Verenigingsgebouw.

Pieporkest
Pietenkapel

Ceciliafeest

dinsdag 17 februari
23:11
Ludiek afscheid Prins Frank d’n Urste van
de Kattendonders.
woensdag 22 april
19:00
Einduitvoering van het project “Zo klinkt
onze muziek” waarbij basisschoolleerlingen kennis hebben gemaakt met harmoniemuziek. Verenigingsgebouw.

avaria

Applaus bij B

Dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Het bereik van onze berichten stijgt,
mede doordat jullie onze berichten liken en
delen. Dankjewel en ga zeker zo door!

maandag 27 april		
Koningsdag.

nde

Applaus bij La
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zaterdag 16 mei
09:00
Muziekexamens in het Verenigingsgebouw.
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