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Beste Mensen,

Als je al reden hebt om trots te zijn dat je president 
mag zijn van Phileutonia, dan is het wel als je 
terugkijkt naar april 2018.

Het Jeugdweekend, waar zoveel jonge leden 
enthousiast de handen ineen sloegen om een 
prachtweekend neer te zetten voor de jongsten 

binnen de vereniging. Wat was dat geweldig 
leuk en wat spraken de video’s van de kinderen 
boekdelen. Expeditie Phileutonison, voor herhaling 
vatbaar en een groot woord van dank voor de 
organiserende commissie!

En dan de week erna het uitwisselingsconcert met 
Dommelen en Loon op Zand. Zelf kon ik er helaas 
niet bijzijn maar ook daar hebben we ons weer 
van onze beste kant laten zien. Er zijn zulke leuke 
muzikale initiatieven op dit moment, en het wordt 
alleen maar mooier!

De week erna waren we in Barneveld waar 
onze slagwerkgroep zich fantastisch heeft 
gepresenteerd. Wat was dat mooi! 7e plaats als je 
sinds lang weer een concours doet, geweldig!

En dan het laatste weekend in April een 
lintjesregen in ons eigen gebouw. 5 
gedecoreerden. Mensen die zich veel inzetten 
voor de samenleving in Helmond. Hoe trots waren 
we dat er meer dan positief is gereageerd op 

de aanvraag voor Lambert en Theo. Zowel de 
burgemeester, de commissaris van de koning 
als de koning zelf hebben hun handtekening 
vol overtuiging gezet onder de goedkeuring, zo 
vertelde mevrouw Blanksma in haar toespraak. En 
hoe mooi dat we dat in ons verenigingsgebouw 
mochten organiseren en dat Sjef er zelfs zijn 
vakantie voor onderbroken had.

We mogen nu weer vooruit kijken en hebben een 
mooi uitwisselingsconcert op de agenda staan 
voor eind mei en op zondagmiddag 3 juni gaan 
we optreden in het speelhuis. De eerste kaarten 
zijn verkocht en daar gaan we een prachtige 
voorstelling van maken.

Het bruist in onze vereniging!

Een harmonieuze groet, 

Wim Hillenbrink

president 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia

Sounds of the movies
Phileutonia meets Reservoir Dogs en neemt u mee naar alle filmklassiekers. Een 
wervelende show met bekende kaskrakers, swingende medleys en onbekende pareltjes. 
Een podium vol muzikanten, visueel spektakel en een rauw Tarrantino-randje zorgen voor 
een bijzondere middag in het theater! Mis het niet! Zet 3 juni in je agenda, koop je kaartjes 
en kom genieten van deze bijzondere muzikale middag.
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Tweede penningmeester
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ONSK te Barneveld

Jeugdweekend Expeditie Phileutonison

Om 7u bij Phileutonia verzamelen en op naar 
Barneveld. Wat een gezelligheid in de bus al 
zo vroeg! Eenmaal in Barneveld is om 9.30u 
de loting; we mogen als vijfde ons stuk laten 
horen. Om 11.30u is het zover, we mogen het 
podium op. Zenuwen... Na afloop komen onze 
supporters om te zeggen dat het allemaal 
goed klonk. Nu wachtten op de prijsuitreiking.

Gelukkig is het lekker weer dus heerlijk 
genieten in de zon met een biertje en een 
ijsje. Om 15.00u is dan eindelijk de 
prijsuitreiking. Een 7e plaats met een score 
van 83,5 punten. Zoals Jan van de Sommen 
zei, dat is wel mooi de 2e plek van de 2e helft.
Het was een mooie dag mede dankzij onze 
supporters!

Sinds enkele maanden wordt Koen Smits, 
penningmeester van het bestuur van 
Phileutonia, in de dagelijkse administratie 
ondersteund door mevrouw Ina Doornbos, 
echtgenote van Willem Nieuwland en moeder 
van Bram, Harm en Bart. 
In het dagelijks leven is Ina penningmeester 
van de Stichting Wijkhuis Westwijzer, ze is 
actief voor het KWF en de protestantse kerk 
en ze is docent bloemschikken bij de 
Stichting Groei en Bloei. Naast deze drukke 
werkzaamheden houdt Ina op de vrijdag de 
boekhouding van onze vereniging bij. Voor 
deze taak is een nieuw mailadres aangemaakt 
administratie@phileutonia.nl. Facturen en 
declaraties moeten voortaan, in pdf-formaat, 
naar dit adres worden gestuurd.



Phileutonia verwelkomt de volgende leden:
Lucas Zeng – Hobo
Levinn Zeng – Hobo
Koen Smits – Slagwerk
Lukas van der Vorst – Slagwerk
Milan Boers – Slagwerk
Jorine Hendriks – Trompet
Lex van Vugt – Slagwerk

Overleden:
Emile Steijns, 20 februari 2018

Koninklijke onderscheidingen:
Gertjan Dicker, Theo Penders en  
Lambert van den Reek

Wij van Phileutonia

dinsdag 22 mei 18:30
Afsluiting van muziekproject met leerlingen 

van basisschool in het Verenigingsgebouw 

samen met PhilBee
 

zaterdag 26 mei 20:00
Uitwisseling Harmonieorkest met  

Harmonie Concordia uit Berkel-Enschot 

in het Verenigingsgebouw
 

zondag 27 mei
Jeugdmuziekdag voor alle jeugdleden 

van de Helmondse muziekkorpsen. 

Organisatie bij De Vooruitgang Stiphout.

 

dinsdag 29 mei 18:30
Afsluiting van muziekproject met 

leerlingen van basisschool in het 

Verenigingsgebouw samen met PhilBee

 

zaterdag 3 juni 15:00
Een wervelende show die alle filmklassiekers 

meeneemt in Theater Speelhuis.  

M.m.v. de Reservoir Dogs en enkele solisten 

en het vertonen van filmbeelden.
 

zondag 1 juli 12:00
Muzikaal evenement in Carat-Paviljoen 

en Warandepark met alle orkesten van 

Phileutonia, met als thema ”Jeugd”. Opening 

door de Rimbo Band.
 

dinsdag 3 juli 198:30
Diploma-uitreiking en barbecue als 

afsluiting van het seizoen

 

zaterdag 7 juli - zondag 8 juli 
Verenigingsgebouw van Phileutonia is 

controlepost in de Kennedymars Someren.

Agenda
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Uitwisselingsconcert Philbeeorkest

Op vrijdag 2 maart nam onze harmonie 
afscheid van één van haar oudste 
commissarissen, de heer Emile Steijns.  

De heer Steijns was al 41 jaar lid van het 
commissariaat, destijds daarvoor 
gevraagd door oud-voorzitter Jacques 
Duijmelinck. De laatste jaren was hij 
ernstig ziek en kon hij niet meer aanwezig 
zijn bij de activiteiten van zijn harmonie 

maar in de beginjaren toonde hij zich altijd 
zeer betrokken. Vooral bij de aankoop, de 
verbouwing en de ingebruikname van ons 
verenigingsgebouw was hij zeer actief. We 
hebben hem met korpseer begraven en 
hebben indruk gemaakt met onze grote 
opkomst en de muzikale kwaliteit. Emile 
Steijns was een geliefde commissaris en 
een ‘ mooie mens’. We zullen met een 
glimlach aan hem blijven denken.

In Memoriam: Emile Steijns Colofon
De Phileutonia Nieuwsbrief wordt vier 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 Ilse Essers



Even voorstellen, Ik beh geboren te Gemert op 13 juli 1950. Sinds 2009 ben ik lid van 
onze vereniging Phileutonia. Momenteel speel ik F-hoorn (single B-flat) en ik doe 
vrijwilligerswerk. In 1959 ben ik begonnen met klarinet spelen bij harmonie Excelsior in 
Gemert. Ik wilde liever trompetblazen zoals mijn groot idool Louis Armstrong. 

juni 2018 / Phileutonia Nieuwsbrief #31

Vrijwilliger in beeld: Jos Martinali

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

Lintjesregen

Mijn Vader Wilhelm, was 1e en enige fluitist  
bij die harmonie. Pa bracht een klarinet voor 
me mee, die ik aarzelend begon te spelen. 
Na een jaar of acht, kwam bij Excelsior,  
Piet Stalmeijer dirigeren. De bedoeling was 
om samen met zijn broers, Henk en 
Bernhard, de vereniging in rap tempo  
vanuit de uitmuntende afdeling naar de 
vaandelafdeling te promoveren.

Eind jaren zestig, was ik een getalenteerd 
voetballer van G.V.V. De muziek werd te 
moeilijk, zodat ik me alleen nog met 
voetballen ging bezighouden. Later in mijn 
leven, ik woonde toen met mijn gezinnetje in 
Leiden, kon ik onder werktijd muziekles 
krijgen. Dhr Van Laanen, beroeps trombonist 
van het Residentieorkest, gaf mij les op 
Tenorhoorn/Tuba. Na 1 jaar les mocht ik 
toetreden in het politieorkest van Den Haag, 
Na de verhuizing naar Mierlo hout ging ik bij 
Unitas en later Stiphout Bugelblazen. Fanfare 
Unitas zat al jaren zonder sopraansaxblazer 
en de jeugd wilde alleen Altsax blazen. Als 
noodoplossing ben ik daar sopraansax gaan 
blazen. Na mijn pensionering speelde ik weer 
klarinet bij de Seniorenharmonie, een 
hernieuwde kennismaking. 

Rinie Zwanenberg, ook klarinettist, kende mij 
van de seniorenharmonie. Tijdens de Royal 
Phileutonia Proms van 2009, overhandigde hij 
mij een rits consumptiebonnen. Aan het nuttigen 
van die bonnen was wel de voorwaarde 
gekoppeld, dat ik bij Phileutonia klarinet ging 
blazen. Zo werd ik lid van onze vereniging.

Koninklijke onderscheiding voor 2 echte ‘Phileutonia mannen’
Op donderdag 26 april werden in ons verenigingsgebouw maar liefst vijf 
koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Twee daarvan waren bestemd 
voor leden van onze vereniging: Theo Penders en Lambert van de Reek 
die beiden enorm verrast waren door deze prachtige blijk van 
waardering. Theo en Lambert zijn niet alleen muzikant bij Phileutonia 
maar ze maken zich daarnaast ook op ander gebied onmisbaar voor de 
vereniging. Theo als secretaris van het bestuur en Lambert als expert 
op het gebied van geluid, techniek en bouwkundig onderhoud. Zonder 
Theo zouden leden en commissarissen niet op de hoogte zijn van alles 
wat er speelt binnen de vereniging; zonder Lambert zou de muziek van 
onze harmonie lang zo mooi niet klinken. In een feestelijke zaal werden 
beide heren in mooie bewoordingen toegesproken door de 
burgemeester van Helmond, mevrouw Elly Blanksma, die haar grote 
waardering uitsprak voor de enorme inzet van Theo en Lambert voor 
onze Koninklijke Stadsharmonie, een compliment waar de vele 
aanwezige leden en commissarissen zich van harte bij aansloten.

Koninklijke onderscheiding voor Gertjan Dicker
Op vrijdag 16 maart nam de heer Gertjan Dicker afscheid van zijn 
werkzame leven als kaakchirurg in het Elkerliek Ziekenhuis in 
Helmond. Hij deed dat tijdens een druk bezocht symposium in het 
Speelhuis. Van de ruim 30 jaar dat hij in Helmond werkte, is hij al meer 
dan een kwart eeuw commissaris van de Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia. Daar is hij niet alleen aanwezig bij optochten en 
serenades maar maakt hij zich ook regelmatig verdienstelijk als 
ceremoniemeester bij bijzondere feesten en kennen we hem als 
gepassioneerd goochelaar. Vanwege deze en andere verdiensten 
werd de heer Dicker bij zijn afscheid geridderd in de Orde van 
Oranje-Nassau. Reden genoeg voor een zeer verdiende serenade 
door de leden van ons korps.

Als vrijwilliger kent iedereen mij als de 
bibliothecaris van de vereniging. Echter van 
mijn vrijwilligerswerk bij Phileutonia bestaat 
10% daarvan uit het verzorgen van 
bladmuziek. De meeste tijd gaat zitten in 
Phileutonia gerelateerde bezigheden. Een 
kleine greep uit de bonte verzameling: Twee 
hondenverblijven gebouwd; In een dik pak 
sneeuw met de bus een slaapkamer-
meublement opgehaald voor Miranda en 
Toine; Betonkeien opgehaald en naar hun 
nieuwe tuin gebracht; De vlaggenmasten van 
het Caratpavilioen gedemonteerd en 
gerepareerd; Elk jaar vóór de winter, de 
podiumdelen en de ladder naar boven 
sjouwen van het Carateiland naar de berging; 
Witgoed en bankstellen ophalen bij Piet v.d. 
Sommen, deze bij Jan plaatsen, witgoed van 
Jan naar Hanny brengen en witgoed en 
bankstellen van Hanny naar Hans brengen; 
Flat leegmaken in Hof van Bruheze en die 
spullen naar de Ameideflat brengen voor de 
tweeling van Jan; Een riool uitgraven en na 
reparatie door Jan weer dichten in de 

Klarinetstraat voor Carla; Met de bus Jan 
naar de Smalle-haven om bij Telekom zijn 
abonnement te verlengen; en nog véél meer 
van soortgelijke gekkigheid.

Desalniettemin heb ik het heel goed naar  
mijn in de O.K.C. (ouwe knarren club). De 
gezellige sfeer in het Phileutoniagebouw, de 
behulpzaamheid die ik ervaar doet mij goed. 
Leuke mensen in een goede vrienden club.


