Vrijwilliger in beeld

Lid op de bok:

Koninklijke Stadsharmonie

Janny Penders

Theo Penders
Wanneer binnen Phileutonia de naam “Theo” klinkt, weet iedereen over wie je het hebt.
Maar wat doet hij nu precies binnen onze vereniging en wat drijft Theo nog meer?
Hoe Theo bij Phileutonia binnenrolde…
Theo’s vrouw Janny speelde al saxofoon.
Na de verhuizing naar Helmond is ze bij
Phileutonia gaan spelen. Ook hun kinderen
Anoek, Sjoerd en Rinke zijn daarna bij
Phileutonia terecht gekomen en allemaal
slagwerk gaan spelen. “Toen ik Janny
tijdens Carnaval met de Hoizeiers zag
spelen, gaf ik aan dat ik dat ook wel leuk zou
vinden. Vooral het spelen en van kroeg naar
kroeg trekken sprak me aan. Op haar vraag
wat ik dan zou willen spelen, zei ik: ‘Grote
trom of bekken, dat lijkt me niet zo moeilijk’.
Tot dan toe had ik nog nooit een instrument
aangeraakt. Toen Janny dat met Jan van der
Sommen besprak, zei hij dat ik maar gauw
langs moest komen, omdat deze
instrumenten op straat altijd moeilijk te
bezetten zijn. Ik ging toen al wekelijks op

Vrij snel na zijn lidmaatschap nam hij in maart
1995 plaats in het bestuur. Kort daarna heeft
Theo de taak van ledenadministratie op zich
genomen. Vanaf 1999 ligt ook de taak van
het secretariaat bij hem. “De primaire taak
van de secretaris is het voeren van de
correspondentie namens de vereniging en
het regelen van bestuursvergaderingen en
Algemene Ledenvergaderingen. Ook de
verslaglegging en de archivering hiervan is
een taak van de secretaris. Omdat ik ook
nog vice-president ben, vertegenwoordig ik
de vereniging ook naar buiten toe, als de
president is verhinderd.
Door de combinatie met de ledenadministratie
en alle vragen die op me afkomen door de
lange staat van dienst, gaat er best veel tijd
in zitten. Elke vrijdagmorgen ben ik in het
Verenigingsgebouw om post en
ledenadministratie te doen, maar daarnaast
ben ik nog wel enkele avondjes per week
(en sinds mijn pensionering ook overdag)
bezig met Phileutonia. Gemiddeld wel zo’n
10 uur per week denk ik. Ook veel commissies
doen een beroep op mij, omdat ik heel veel
informatie uit de ledenadministratie kan halen.”

Phileutonia
Online

Theo is inmiddels gepensioneerd en is
nu “eigen baas”, maar voor die tijd is hij
40 jaar in dienst geweest bij Enexis (en zijn
voorgangers). Daar zijn ze bij Phileutonia
maar wat blij mee, want nu heeft hij ook
regelmatig overdag tijd om iets voor onze
vereniging te doen. Naast Phileutonia doet
Theo ook nog graag andere dingen.
“Ik wandel graag en veel, werk graag in
de tuin en ben een klusliefhebber. Daarvoor
weten mijn kinderen mij ook te vinden.
Verder ben ik lid en aspirant bestuurslid
van IVN (Instituut voor Natuureducatie) en
daardoor ook actief in de natuur.”

Sinds Theo en zijn vrouw Janny in
Helmond wonen, is Phileutonia voor het
hele gezin een onderdeel van het leven
geworden. “Door Phileutonia hebben we
Like onze facebookpagina, volg ons op
veel nieuwe contacten gekregen waardoor
twitter en deel onze berichten. Zo wordt
de inburgering in Helmond vanzelf ging.
ons bereik zo groot mogelijk!
Phileutonia is een ﬁjne vereniging die, naast
www.facebook.com/kshphileutoniahelmond het muziek maken, ook heel sociaal is en
www.twitter.com/kshphileutonia
heel veel vriendschappen oplevert.”
Kijk op www.phileutonia.nl voor het laatste
nieuws, foto’s en de aankomende activiteiten.

Phileutonia

zondagmorgen met mijn zoon Sjoerd naar
slagwerkles en toen heeft Jan geregeld dat
ik op hetzelfde tijdstip ook les kreeg. Ik had
A gezegd en moest toen ook B zeggen...
Ik kon niet meer terug!” Zo werd Theo per
1 juni 1994 lid van Phileutonia.

Janny Penders, al jaren lid van
Phileutonia, net zoals haar man Theo.
Hoog tijd voor lid op de bok!
Toen Janny en haar man Theo in 1992 in
Helmond kwamen wonen, speelde ze al
saxofoon. “Ik had privéles in Oosterhout,
waar we toen woonden, maar vond het
alleen muziek maken niet zo leuk. In
Helmond kwam ik toevallig in contact met
een muzikant van het harmonieorkest en
zij nodigde mij uit om naar een concert te
komen luisteren (“The Lord Of The Rings”).
Ik vond het prachtig! Na het concert had ik
een praatje met de dirigent en hij nodigde
mij uit om te komen voorspelen. Daarna
had ik een plaatsje in het harmonieorkest.
Ook ging ik nog een aantal jaren op les en
haalde mijn A en B diploma.”
Janny speelt met haar altsaxofoon nog
steeds in het harmonieorkest. “Ik heb de
jaren niet geteld, maar het kan zo maar zijn
dat ik dit jaar mijn 25 jarig jubileum vier.”
Naast haar muzikale aandeel is ze
ook lid van de uniformcommisie en
lid van de commissie administratie.
Ook is Janny jaren lid geweest van de
Ceciliacommissie. Tussen oktober en
Carnaval speelt ze ook in onze kapel
“De Hoizeiers”. In het dagelijks leven is
Janny leerkracht in het basisonderwijs.
Als ze tijd over heeft, is ze te vinden in
de natuur of lekker aan het koken. Verder
vindt ze het ook heerlijk om op reis te
gaan. Toevallig organiseert Phileutonia
ook eens in de zoveel jaar een concertreis
en één van deze reizen in het bijzonder
heeft veel indruk gemaakt. “Één van de
leukste ervaringen die ik met Phileutonia
heb meegemaakt was de concertreis naar
Amerika, waar we nog steeds vrienden
aan overgehouden hebben.”
Net zoals voor Theo is Phileutonia een
onderdeel van Janny’s leven geworden,
dat heeft gezorgd voor een nieuwe
muzikale uitdaging en veel nieuwe
vriendschappen.
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Beste Mensen,
Na een ongetwijfeld welverdiende
vakantie hebben we tijdens het inblazen
bij familie van Thiel alweer laten zien dat
de muzikaliteit niet is weggevloeid met het
zwemwater. Het was weer een leuke avond
die dankzij de gastvrijheid van Paul en
Dorine perfect verlopen is. Dank daarvoor!
We hebben de laatste maanden als
vereniging veel meegemaakt. Er zijn kindjes
geboren, er zijn 9(!) nieuwe jeugdleden
bijgeschreven maar we hebben ook
afscheid moeten nemen van Anneke Jager
en van Guus van Oorschot Sr. Anneke
was als vrouw van onze oud president
zeer betrokken bij het wel en wee van de
vereniging en datzelfde gold voor Guus in
zijn rol van commissaris. Er is veel dank voor
de prachtige bijdrage vanuit Phileutonia bij
het afscheid van beiden.
Maar dan het nieuwe seizoen. Er staat ons
veel te wachten. Er worden veel activiteiten
ontplooid en er wordt veel geïnvesteerd
in de vereniging, zowel met geld als
met menskracht. Mooie dingen worden
ontwikkeld en er wordt vorm gegeven
aan een strak sponsorplan om nog meer
mogelijk te maken voor onze vereniging.
We gaan elkaar veel zien de komende tijd
en ik zie daar naar uit!
Een harmonieuze groet,
Wim Hillenbrink
president
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia
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Triple 3
Op 8 oktober a.s. is het weer zover. Na een zeer succesvolle aftrap in 2013 zullen in een
culturele samenwerking tussen Toneelgroep St. Genesius, Zanggroep Pabo en KSH
Phileutonia, 3 optredens verzorgd worden op drie locaties, waarbij het publiek rouleert.
Het idee voor deze samenwerking is ontstaan ten tijde dat deze drie artistieke Helmondse
verenigingen hun thuishonk hadden in het Phileutonia gebouw en daar dus ook collegiaal
repeteerden.
Zanggroep Pabo zal optreden in Zaal Traverse, Toneelgroep St. Genesius zal optreden in Hotel
West Ende en KSH Phileutonia zal haar optreden verzorgen in het eigen Phileutonia gebouw.
De start is om 14.00 uur met het eerste optreden in een van de locaties. Alle optredens zullen ca
40 á 45 min. duren en tussen de optredens is er voldoende tijd voor een consumptie, welke bij
de toegangsprijs is inbegrepen, en de wandeling naar de volgende locatie.

Datum: 8 oktober 2017.
Entreeprijs: EUR 15,00 per toegangsbewijs, inclusief één consumptie per locatie.
Oproep van de organisatie (Orkestcommissie):

Voor de begeleiding van het publiek naar de verschillende locaties zijn we op zoek naar
enthousiaste begeleiders, die er zorg voor willen dragen dat het publiek op tijd op de juiste locatie
is. Ben jij of ken jij zo iemand, dan horen we dit natuurlijk graag.

Agenda

Phileutonia & Friends

Wij van Phileutonia

zaterdag 30 september - zondag 1 okt.
Repetitieweekend Harmonieorkest in
Bergeijk met afsluitend concert

zondag 19 november
Sinterklaasintocht met Pietenkapel /
Applaus in het centrum van de stad

zondag 8 oktober
14:00
Combinatie van 3 voorstellingen
uitgevoerd door Toneelgroep Genesius,
Zanggroep Pabo en KSH Phileutonia op
3 verschillende locaties

zaterdag 25 november
20:00
Ceciliafeest voor alle leden en
commissarissen met huldiging jubilarissen

vrijdag 13 oktober
20:00
Eerste voorronde van het kletstoernooi
”De Goeie To(o)n” i.s.m. de stichting
”Klets en Zwets” Zaal open 19.00 uur.
vrijdag 20 oktober
20:00
Tweede voorronde van het kletstoernooi
”De Goeie To(o)n” i.s.m. de stichting
”Klets en Zwets” Zaal open 19.00 uur.

Samen muziek maken, en dan...?
Zo’n zes maanden geleden startten
enkele enthousiaste leden van onze
harmonie het scholenproject; op de
basisscholen De Rank en De Bundertjes
kregen leerlingen van de groepen 4-5
en 6 gedurende enkele weken
professionele muziekles van ervaren
muziekdocenten, geheel verzorgd door
Phileutonia.

hadden en het aanwezige publiek was
onder de indruk van het enthousiasme en
de talenten.
Negen van deze jonge talentjes (acht blazers
en een slagwerker)zijn zo enthousiast dat ze
onlangs bij Phileutonia gestart zijn met de
lessen, ze vormen daarmee een welkome
aanvulling voor onze harmonie. Daarnaast
beginnen nog vier andere jonge leden met
lessen zodat onze vereniging dit jaar met
maar liefst dertien nieuwe jonge leden wordt
uitgebreid.

De Rank en De Bundertjes. Opnieuw hopen
we daarmee een groot aantal leerlingen van
deze scholen te enthousiasmeren, immers...
samen muziek maken is niet alleen leuk
maar ook heel belangrijk voor de
ontwikkeling van de kinderen!

vrijdag 27 oktober
20:00
Finale voorronde van het kletstoernooi
”De Goeie To(o)n” i.s.m. de stichting
”Klets en Zwets” Zaal open 19.00 uur.
zondag 12 november
Algemene Ledenvergadering in
het Verenigingsgebouw

10:30

13:00

zondag 17 december
15:00
Kerstconcert in het Auditorium van
het Elkerliek Ziekenhuis door PhilBee
zondag 7 januari
14:00
Nieuwjaarsborrel voor alle leden,
commissarissen, medegebruikers en
begunstigers in het Verenigingsgebouw

Phileutonia verwelkomt de volgende leden:
Maurits van der Biezen – Trompet
Isabel van der Biezen – Hobo
Delano de Bil – Trompet
Shalisha de Bil – Trompet
Karen van den Broek – Docent hoorn
Mees van Dijk – Bariton
Guus van Dijk – Slagwerk
Lars van Duijnhoven – Slagwerk
Teun Henderik – Trompet
Mandy Kerren – Trompet
Daniel Caldeira – Trompet
Tom Smits – Slagwerk

zondag 7 januari
15:00
Nieuwjaarsconcert Slagwerkgroep tijdens
Nieuwjaarsborrel in het Verenigingsgebouw.

Overleden:
Anneke Jager-Kubbe, 27 mei 2017,
echtgenote van oud-president Jan Jager.
Guus van Oorschot sr., 31 mei 2017,
Commissaris.

zondag 11 februari
14:15
Deelname aan de grootste optocht van het
Zuiden door alle geüniformeerde leden en
commissarissen. Verzamelen om 11.00 uur

Geboren:
Jesse, 31 juli 2017
dochter van Renaldo en
Maud Lakerveld - Derksen

zaterdag 14 april
Uitwisselingsconcert van PhilBee

20:00

Diploma-uitreiking
& Barbecue

Over enkele maanden starten weer nieuwe
projecten, deze keer op De Vendelier,

Voor veel kinderen was dit een eerste
kennismaking met het zelf muziek maken,
de instrumenten en de harmonie. De lessen
werden afgesloten met een spectaculair
optreden in ons verenigings-gebouw, samen
met het Philbee orkest van Phileutonia.
Zesentwintig kinderen vonden het samen
muziek maken zo leuk, dat ze verder gingen
met de vervolglessen. Deze kinderen
mochten tijdens Phileutonia & Friends op
9 juli j.l. samen met het Pieporkest optreden
op het podium in De Warande tijdens de
workshops van Bas Barnasconi en The
Dreadful. Gezamenlijk lieten ze horen en zien
wat ze in de afgelopen maanden geleerd
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Colofon
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