
Royal Phileutonia Proms
In het weekend van 11 en 12 juli zullen we weer kunnen genieten van een nieuwe 
Proms. Het wordt een heel bijzondere Proms. Het is niet alleen de 20e keer dat wij 
als Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia een gratis en voor iedereen toegankelijk 
concert geven in stadspark De Warande maar het is bovendien  de derde keer dat we 

samenwerken met de stichting Samen-
Loop voor Hoop.  

SamenLoop voor Hoop is een groots wandele-
venement waarbij ieder die dat wil in teamver-
band 24 uur lang, afwisselend, gaat wandelen. 
De opbrengst van deze gesponsorde wandel-
tocht is bestemd voor KWF Kankerbestrijding. 

Hoogtepunten van het wandelevenement zijn de openingsceremonie, waarbij de survivors de 
eerste ronde lopen, de kaarsenceremonie waarbij de Warandevijver zal worden verlicht door 
honderden kaarsen en de afsluitingsceremonie waarbij alle deelnemers samen de laatste ronde 
lopen.

Wij zijn er trots op dat wij als Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia dit prachtige evenement 
op onze eigen wijze muzikaal mogen ondersteunen door onze Royal Phileutonia Proms te 
combineren met het mooie werk van SamenLoop voor Hoop. Bovendien is de Proms voor 
onze vereniging ieder jaar weer een muzikaal hoogtepunt waarbij de diverse geledingen aan 
het Helmondse publiek hun kwaliteiten kunnen tonen. We rekenen op een feestelijk zonnetje, 
een groot publiek en een fantastische sfeer. De muzikanten wensen we veel succes met de 
voorbereidingen.

Royal Phileutonia Proms
zaterdag 11 juli 14.00 uur tot zondag 12 juli 14.00 uur, Stadspark De Warande

Vrijdag 24 april 2015, 11.00 uur. In het 
verenigingsgebouw van onze Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia gonst het van de 
drukte. Mensen praten, lachen, begroeten 
elkaar, de leden van het corps staan keurig 
in het gelid. Alles en iedereen in afwachting 
van het moment dat de burgemeester van 
Helmond, mevr. Elly Blanksma, binnenkomt. 
Ze wordt onmiddellijk gevolgd door onze 
president, de heer Sander van der Lande 
die eindelijk doorheeft dat er geen televisie-
opnames zijn van Omroep Brabant, zoals hij 
gedacht had, maar dat er iets heel anders 
staat te gebeuren. Verrast aanschouwt hij de 
talloze familieleden en vrienden, het 
bijna complete commissariaat en de vele 
muzikanten die  zijn aangetreden om 
deze speciale gelegenheid muzikaal te 
ondersteunen. 

In mooie woorden tekent mevrouw Blanksma 
een levendig beeld van Sander van der Lan-
de, een man met een grote maatschappelij-
ke betrokkenheid, die klaar staat als iemand 
hulp nodig heeft en ondersteuning biedt 
waar dat nodig is: projecten in de gemeen-
ten Veghel, Helmond en Grou (Friesland), 
inloophuis De Cirkel, hospice Valkenhae-
ghe, fietsen op de Mont Ventoux voor de 
kankerbestrijding en niet in de laatste plaats 
onze eigen harmonie waar hij de drijvende 
kracht was achter de grote renovatie van het 
verenigingsgebouw en de reorganisatie van 
het bestuur. Dit en nog veel meer maakt dat 
Sander uit naam van koning Willem 
Alexander werd onderscheiden tot ridder 
in de orde van Oranje Nassau, een welver-
diende blijk van waardering voor een zeer 
bewogen mens.
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Twee bewogen momenten staan centraal 
gedurende de afgelopen maanden. De 
eerste is het overlijden van Hans van 
Genechten die maar liefst 57 jaar lid was 
van onze harmonie. Veel van onze leden 
en commissarissen waren aanwezig bij 
de uitvaart op 18 april jl.  

Van geheel andere aard was mijn onder-
scheiding tot ridder in de orde van Oranje 
Nassau op vrijdag 24 april. Niets vermoe-
dend kwam ik op die dag naar ons vereni-
gingsgebouw, totaal verrast was ik door de 
aanwezigheid van zo veel harmonieleden, 
commissarissen en familie, vrienden en 
kennissen. Er volgde een perfect georga-
niseerd programma met mooie speeches 
van burgemeester mevrouw Elly Blanksma, 
beschermheer Jan-Renier Swinkels en 
vice-voorzitter Theo Penders, alles 
vlekkeloos aaneengepraat door ceremo-
niemeester Gert-Jan Dicker en muzikaal 
ondersteund door onze harmonie. Het was 
een fantastische dag waarvoor ik iedereen 
die daar een bijdrage aan heeft geleverd, 
van harte wil bedanken. 

Natuurlijk hebben we ook plannen voor de 
toekomst. Op 24 juni zal ons harmonieor-
kest in het Speelhuis een concert verzor-
gen met Philharmonie Zuidnederland, een 
enorme eer maar ook een grote uitdaging. 
Ik vertrouw op de volledige inzet van onze 
orkestleden en reken op een uitverkochte 
zaal. 

Op 11 en 12 juli zal onze harmonie voor de 
20e keer de Royal Philharmonia Proms ver-
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Mijn Phileutonia avontuur begint met het 
krijgen van een trompet, als dank voor het 
verbouwen van de nieuwe woning van mijn 
schoonzus. Samen met mijn vrouw bedacht 
zij een list om mij te verrassen. Wij zouden 
verf gaan kopen in Helmond en kwamen op 
de Heistraat uit bij Willems muziek. Tja, hier 
verkochten ze geen verf, maar wel… 
inderdaad trompetten. Zonder verf maar 
met een splinternieuwe trompet gingen wij 
huiswaarts.
En nu leren spelen! Via een collega van 
mijn vrouw kwam ik bij Phileutonia terecht, 
nu al 13 jaar geleden. Het leren lezen van 
noten was voor mij een hele opgave. Mijn 
dyslexie kwam weer om de hoek kijken. Wat 

mijn ogen zien doen mijn vingers niet altijd. 
Dat is heel lastig.
Ik ben een ‘’oude Pieper” in het pieporkest 
en geniet van het spelen op mijn trompet. 
Naast lid van het Pieporkest ben ik lid van 
de Straatcorpscommissie  en actief als 
aspirant lid van de PR- Commissie. Verder 
verzorg ik de aansturing van ons vaandel-
corps en het onderhoud  van het vaandel, 
de schellenbomen en de federatievlag.
In de jaren dat ik bij Phileutonia  kom heb ik 
natuurlijk veel leuke herinneringen o.a.: mijn 
eerste muziekreis naar Hunzbörn Duitsland, 
de vele Proms, de jaarlijkse carnavalsop-
tocht en niet te vergeten alle fijne vriend-
schappen.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
leidinggevende bij de PLUS in Beek en 
Donk. Naast muziek maken heb ik diverse 
andere interesses en hobby’s, zoals: vogels 
kijken, op vakantie gaan naar verre landen, 
tuinieren, klussen, theater- en museumbe-
zoek en lekker eten (liefst uit eigen keuken).

Nieuwe leden: 
Nathalie  Spee - Hoorn
Femke van Veldhoven - AMV
Sophie van der Zanden - Klarinet
Eva van der Zanden - Trompet

Geboren:
Eva en Tim Bouwman 
geboren op 23 januari 2015, dochter en 
zoon van Bart en Hilde Bouwman

Overleden:
Hans van Genechten op 12 april 2015

Getrouwd:
Rob Korzilius en Britt Berlo op 15 mei 
2015

Geridderd:
Sander van der Lande 

Wij van Phileutonia

Albert 
Berkers

Colofon
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, Fayza van Stiphout, 
Corine Hermans en Albert Berkers.
redactie@phileutonia.nl

verder lezen op pag. 2 >>

Sander 
van der Lande 
onderscheiden



Unieke 
samenwerking 
Philharmonie 
Zuidnederland en 
KSH Phileutonia 
Op woensdag 24 juni om 20.15 uur zullen 
het harmonieorkest van Koninklijke Stads-
harmonie Phileutonia en de Philharmonie 
zuidnederland beiden optreden in theater het 
Speelhuis in Helmond. Voor de pauze speelt 
het harmonieorkest van Phileutonia, na de 
pauze de Philharmonie zuidnederland. 

In het kader van dit gezamenlijk concert, 
gaven enkele leden van Philharmonie zuid-
nederland afgelopen maand workshops voor 
de verschillende secties van ons harmonie-
orkest. In ons verenigingsgebouw aan de 
Kanaaldijk en in Wijkhuis De Fonkel, werd 
hard gewerkt aan techniek en instrument-
beheersing.

Ook dit jaar is de Proms commissie er weer 
in geslaagd om tijdens de Royal Phileutonia 
Proms op 11 en 12 juli vanaf twee podia con-
tinu live muziek te bieden, zowel van onze ei-
gen orkesten als van muziekgezelschappen 
uit de regio. Zo zal het straatcorps om 13.45 
uur de spits afbijten en de openingscere-

monie van SamenLoop voor Hoop muzikaal 
ondersteunen. Van 16.00 uur tot 17.30 uur 
zal Philbee optreden, samen met Gerard van 
Maasakkers en met Jacob van Eijk op marim-
ba. In de avond zullen we kunnen genieten 
van de slagwerkgroep met Paul Nielen, 
gevolgd door het harmonieorkest dat, samen 

met Ruud van Overdijk en Anne Marijn Smul-
ders de kaarsenceremonie zal begeleiden. 
Op zondag treedt het pieporkest op waarna 
de tikgroep met PeerdeGraafmachine de 
sluitingsceremonie zal ondersteunen. 

Tijdens de afterparty houdt  Applaus met 
haar wervelende muziek de feestelijke sfeer 
nog even vast. Uiteraard zal tijdens het eve-
nement nog een programmaboekje verkrijg-
baar zijn waarin alle programmaonderdelen 
nader zullen worden toegelicht.

zorgen. Dat gebeurt voor de 3e keer in sa-
menwerking met SamenLoop voor Hoop.  Als 
voorzitter van de Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia vind ik het een voorrecht om met 
onze Proms, een bijdrage te kunnen leveren 
aan het goede doel van deze stichting.

Na de Proms begint de zomervakantie en in 
deze periode zal onze bar ‘opgepimpt’ wor-
den; alles is geregeld, we zijn alleen nog op 
zoek naar iemand die passende stoelen kan 

leveren bij de klassieke tafels die de totaal 
nieuwe ruimte zullen gaan sieren.

Ik wens iedereen die, op wat voor manier 
dan ook, betrokken is bij onze harmonie een 
zonnige en ontspannen zomervakantie.
Sander van der Lande 

Sander van der Lande
president
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 

Agenda 
zondag 7 juni 
Groepsrepetitie slagwerk en koperblazers

zondag 7 juni 11:00 
Koffieconcert van Pieporkest, Tikgroep 

en PhilBee met de AMV-leerlingen als 

kennismaking voor potentiële leerlin-

gen. Verenigingsgebouw.

zondag 7 juni 
Groepsrepetitie houtblazers

woensdag 24 juni 20:15 
Concert Harmonieorkest samen met 

Philharmonie zuidnederland in het 

Speelhuis.

zaterdag 11 juli - zondag 12 juli  
Proms. Groots muzikaal evenement in 

Carat-Paviljoen en Warandepark i.s.m. 

Samenloop voor Hoop Helmond.

dinsdag 14 juli 19:30  
Uitreiking van diploma’s aan alle geslaag-

den van dit seizoen met aansluitend een 

barbecue voor de leden.

dinsdag 25 augustus  19:00  
Inblazen van het nieuwe seizoen. 

Ongedwongen enkele marsen spelen en 

bijpraten na de vakantie onder het genot 

van...

maandag 31 augustus  
De eerste week van de vakantie waarin 

alle repetities weer starten en de lessen 

worden ingepland

za 12 sep - zo 13 sep  
Repetitieweekend/teambuilding met 

harmonie orkest in Grau (Fr)

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.
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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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in memoriam:

HANS VAN GENECHTEN 
Op zondag 12 april 2015 is ons lid Hans van Genechten overleden. Een dag na zijn 76e 
verjaardag stierf hij, toch nog vrij onverwacht. Op zaterdag 18 april namen vele leden van  
Phileutonia, begeleid door het koperensemble, afscheid van hem in het crematorium in Heeze.

Een leven lang Phileutonia
Hans was  ruim 57 jaar een toegewijd lid van onze vereniging. Als jonge jongen meldde 
Hans zich aan bij Phileutonia. Na een tijd aspirant lid te zijn geweest mocht hij volwaardig 
lid worden van de vereniging; zo werkte dat nog in die tijd. Een leven lang met Phileutonia 
wordt gekenmerkt door veel dierbare gezamenlijke herinneringen en veel anekdotes. Over de 
avonturen van Hans bij de harmonie, zijn aanwezigheid in de bar, verhalen over zijn diensttijd 
en ‘Bruintje de beer’ die altijd opgedist moesten worden.
Hans was het collectieve geheugen van Phileutonia geworden. Wie was onze voorzitter in de 
jaren ’60? Wanneer speelden we de Westsidestory? Waarom vertrokken we ook alweer van 
ons repetitielokaal aan de Markt in Helmond? Hans wist altijd het antwoord. En hij vertelde 
je dat op de hem typerende manier: anekdotisch, vrolijk sarcastisch en met onvervalste 
Helmondse bromstem.

Grote verdienste
Maar het zijn niet alleen anekdotes die over Hans verteld moeten worden. Hij heeft een grote 
verdienste voor de vereniging. De laatste jaren speelde Hans bas in het harmonieorkest. Hij 
was ook jarenlang bestuurlijk actief in de vereniging. Toen hij tegen zijn zin in vanwege zijn 
gezondheid moest stoppen met werken, vond hij zijn invulling in het runnen van de bar. Hij 
haalde zijn papieren hiervoor en draaide tot ieders plezier succesvolle bardiensten.
Hans was een groot muziekliefhebber. Opera, operette, klassieke muziek. Hij wist ook veel 
over deze muziek en over harmoniemuziek. Met veel enthousiasme kon hij hierover vertellen 
en menig dirigent inspireren.

Vier generaties
Zijn grote trots was het feit dat de familie van Genechten vier generaties lang verbonden is 
aan zijn Phileutonia. Het was niet toevallig dat Hans als jonge jongen lid werd van Phileutonia. 
Hij volgde zijn vaders voorbeeld. Dit jaar was Hans 57 jaar lid van de vereniging. Zonder 
onderbreking van twee jaren militaire dienst zou dit nog een stuk langer zijn. Ook zijn dochter 
Jacqueline en zoon Marcel werden lid. En tot zijn grote vreugde ook zijn kleinzoon Marc. 
Een echte Phileutonia-familie, want zijn vrouw Wilma was bij iedere belangrijke gelegenheid 
aanwezig.
De laatste twee jaar moest Hans onze vereniging helaas vanaf de zijlijn volgen. Actief musi-
ceren was vanwege zijn gezondheid niet meer mogelijk. Toch zorgde Hans ervoor dat hij op 
verschillende manieren op de hoogte was van het wel en wee van de vereniging. En als het 
hem werd gevraagd stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Direct, maar met veel 
humor en warmte. En dat is ook hoe we nog aan hem terugdenken.  Zijn typerende aanwe-
zigheid zal nog lang in onze herinnering blijven.

Programma 
Royal Phileutonia PROMS
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