
Phileutonia
and Friends
Op zondag 17 juli zullen de muzikanten van Phileutonia vanuit het Carat Paviljoen de Warande 
laten swingen en het publiek laten genieten van de muzikale rijkdom die onze vereniging te 
bieden heeft. Het wordt een Proms in een ander jasje; kleiner van opzet maar zeker niet minder 
gezellig en, net als voorheen, gratis toegankelijk.  Phileutonia zal Helmond en omstreken laten 
zien dat het een moderne en veelzijdige muziekvereniging is. Gedurende dit unieke feestje 
komen alle geledingen van de Koninklijke Stadsharmonie aan bod. In de eerste helft van de 
middag zal het accent liggen bij de jeugd; na de traditionele opening door de Rimboband volgt 
een optreden van ‘Applaus’ een kapel van jeugdige Phileutonia leden. Rond 13.00 uur verzorgt 
het Pieporkest van de muzikanten in opleiding een optreden in samenwerking met de Hippe 
Gasten. En na een swingend optreden van de slagwerkgroep & Philbee en een komische 
act van de Funfare is het de beurt aan het harmonieorkest . Het harmonieorkest gaat ‘all the 
American way’ en laat het publiek onder andere genieten van een aantal grote hits van Frank 
Sinatra, vertolkt door de Helmondse zanger Maarten van de Weijer en van  schitterende pop-
rock op saxofoon door Jules van der Loo.

Het wordt een concert met flamboyante ritmes, spetterend koper, dromerige houtklanken en 
Amerikaanse bluf, kortom: een concert waar je bij moet zijn.

In het ruim 165-jarig bestaan van 
Phileutonia zijn heel veel leden gekomen 
en gegaan. Veel van hen bleven lang; 
25, 40 of zelfs 50-jarige jubilea zijn bij 
onze vereniging geen uitzondering. Maar 
er zijn ook leden die na een leerperiode 
van enkele jaren besluiten om de muziek 
vaarwel te zeggen en zich toe te leggen 
op andere activiteiten. 

Maar al te vaak betreft het hier jeugdleden 
die enthousiast beginnen, gedurende enkele 
jaren hun opleiding krijgen en dan, net als 
ze hun talenten echt kunnen gaan inzetten 
binnen één van onze orkesten,  een andere 
hobby zoeken.
 
Op deze jeugdleden wil een nieuwe werk-
groep binnen Phileutonia zich richten; afge-
lopen maand ging de commissie jeugd
beleid van start. Deze commissie wil kinde-

ren enthousiast maken voor muziek, 
ze laten zien dat muziek maken leuk is 
en goed is voor je ontwikkeling, ze laten 
ervaren dat dit bij Phileutonia kan in een 
gemoedelijke sfeer waar naast muziek
onderwijs ook aandacht is voor saamhorig-
heid en gezelligheid.

Om dit te bereiken zal de commissie elk 
jaar een grote wervingsactie op touw gaan 
zetten om leden te werven voor afzonder-
lijk slagwerkers/percussionisten, hout- en 
koperblazers. Leerlingen uit de groepen 5 
en 6 van een groot aantal basisscholen in 
Helmond zullen actief worden benaderd 
om deel te nemen aan groepslessen in ons 
eigen verenigingsgebouw waarbij muziek 
spelen belangrijk is maar waarbij plezier en 
het groepsgevoel voorop staan. Dit alles 
tegen betaalbare tarieven en met begelei-
ding van een eigen mentor die de spil van 

het jeugdbeleid van KSH Phileutonia gaat 
vormen. De mentor begeleidt de jeugdleden 
en zorgt ervoor dat ze het steeds naar de zin 
hebben. Daarnaast is er de muziekdocent 
die niet alleen goed muziekonderwijs geeft 
maar de leerlingen ook enthousiasmeert, ze 
het plezier in muziek maken bijbrengt en de 
betrokkenheid met Phileutonia waarborgt. 

Samen met het bestuur dat een belangrijke 
rol speelt in de contacten tussen de com-
missie jeugdbeleid en de diverse orkest-
commissies, gaat de commissie jeugdbeleid 
er voor zorgen dat het aantal jeugdleden 
binnen de vereniging gaat groeien en vooral 
ook, dat deze leden het binnen Phileutonia 
het naar de zin hebben en houden. ‘Wij van 
Phileutonia’ zijn in de toekomst niet alleen de 
50 plussers maar vooral ook de tieners en 
twintigers voor wie Phileutonia een centrale 
rol gaat spelen in het leven.
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Column 
van de voorzitter

Vrijwilliger in beeld - Jeugdcommissie

Bijna negen jaar geleden werd ik geïnstal-
leerd als president van de KSH Phileutonia, 
een prachtige vereniging waar ik altijd veel 
mooie momenten beleefde en waarbij ik me 
zeer betrokken voelde. De laatste jaren wa-
ren deze drukke bezigheden echter steeds 
lastiger te combineren met mijn drukke 
zakelijke agenda.

Daarom vind ik de tijd rijp om het stokje 
over te dragen. Ik heb besloten plaats te 
maken voor een nieuwe president; jong van 
geest, enthousiast en vol nieuwe energie 
om onze mooie harmonie verder te leiden.
Gelukkig hebben onze beschermheer 
Jan-Renier Swinkels en ik deze gevonden
binnen onze commissarissen, in de persoon 
van Wim Hillenbrink. Wim is binnen het 
bestuur voorgedragen als nieuwe president 
van de KSH Phileutonia en dit voorstel zal 
op 19 juli 2016 tijdens een extra Algemene 
Ledenvergadering worden voorgelegd aan 
de leden.

De werkelijke overdracht en installatie van 
de nieuwe president zal na de zomervakan-
tie plaatsvinden.
Ik ben ervan overtuigd dat we samen met 
onze nieuwe president een goede stap 
maken voor Phileutonia en voor de toekomst 
van onze vereniging.

Ik dank eenieder voor het gestelde ver-
trouwen in mij. Mijn Phileutonia-hart blijf ik 
behouden en dat zal ook zeker zichtbaar 
blijven voor de vereniging.

Sander van der Lande
president 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 

Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst!

Phileutonia and Friends

Stadspark De Warande

Zondag 17 juli van 12.00 tot 18.00 uur

Colofon
De Phileutonia Nieuwsbrief wordt 4 
keer per jaar uitgegeven en verspreid 
onder alle leden, commissarissen en 
sponsoren van Phileutonia.
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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

Met glans 
geslaagd!

Voor Cathelijne en Fayza was het examen-
concert super spannend, maar voor de 
examencommissie en het publiek was het 
volop genieten. Vijf muziekstukken werden 
gebracht door beide examenkandidaten en 
tot slot een optreden met het Harmonieorkest 
van Phileutonia. Een sfeervol concert met als 
resultaat: allebei geslaagd met een fraaie 
beoordeling en prachtige cijfers. 
Wat een aanwinst voor Phileutonia; twee 
dwarsfluitisten op dit hoge niveau!

Voorzitter met 
hart en ziel
In 2007 werd hij gevraagd als opvolger van 
de toenmalige president van de KSH Phile-
utonia en hij zei volmondig ‘ja’. We spreken 
met Sander van der Lande, bijna negen jaar 
lang voorzitter van onze vereniging. Hij wilde 
graag iets doen voor Helmond, de stad waar 
hij was geboren en getogen en hij koos voor 
Phileutonia. 
Phileutonia heeft daar al die jaren de vruch-
ten van mogen plukken. Veel werd op poten 
gezet: de reorganisatie van de administratie;  
de dirigentenwissel; de renovatie van het 
gebouw; een onvergetelijke jubileumviering 
met het 165-jarig bestaan; de bestuurlijke 
hervorming waarbij de leden medeverant-
woordelijk worden gemaakt door het instel-
len van verschillende commissies. 
Het is allemaal nog niet klaar; een vereni-
ging als Phileutonia leiden betekent continu 
sturen en controleren, bijspringen als er 
problemen zijn, afstand nemen als zaken 

goed lopen. Soms moeten dingen veran-
deren, meer passend gemaakt worden 
voor de moderne tijd. De maatschappelijke 
veranderingen gaan snel en een vereniging 
als Phileutonia kan dan niet stil blijven staan. 
Betrokkenheid is daarbij het kernwoord; niet 
alleen van de leden maar ook van de gezin-
nen. Lid zijn van Phileutonia betekent meer 
dan alleen aanwezig zijn bij de repetities en 
concerten, Phileutonialid ben je met hart en 
ziel, zo heeft Sander ervaren. Het is een gro-
te familie met een warm hart, eerlijk en her-
kenbaar, met steeds weer nieuwe mensen 
die zich willen en kunnen bewijzen. Een ver-
eniging die gesteund wordt door een sterk 
commissariaat en een enthousiaste en zeer 
betrokken beschermheer in de persoon van 
Jan-Renier Swinkels. Een vereniging waar 
Sander van genoten heeft, die hem energie 
heeft gekost maar zeker ook heeft gegeven, 
en waaraan hij veel goede vriendschappen 
heeft overgehouden. Sander neemt afscheid 
van een vereniging die hem mooie momen-
ten heeft gebracht, goede herinneringen 
heeft opgeleverd, en waar hij enthousiaste 
mensen heeft leren kennen. Een vereniging 
waarbij hij altijd betrokken zal blijven.

Agenda 

zondag 10 juli 18:00 
Optreden Harmonieorkest op Proms 

van Harmonie St. Ceacilia Lieshout 

t.g.v. 140-jarig jubileum

zondag 17 juli
Phileutonia and Friends 

Groots muzikaal evenement in 

Carat-Paviljoen en Warandepark

dinsdag 19 juli 19:00
Extra ALV voor verkiezing nieuwe presi-

dent met aansluitend diplomauitreiking 

en BBQ als afsluiting van het seizoen.

Phileutonia verwelkomt 
de volgende vrijwilliger:

Huib Trieling

Wij van Phileutonia


