
Phileutonia
Koninklijke Stadsharmonie

Beste Mensen,

Wat een mooie activiteiten 
hebben we weer achter ons. 
Een prachtig jeugdweekend, 
een schitterend Speelhuis-
concert, diverse uitwisselin-
gen en een mooi optreden 
tijdens het 40 jarig jubileum 
van de Rimboband. Prachtig 
om te zien dat zoveel vrijwil-
ligers actief zijn als er activite-
iten georganiseerd worden. 
Bijzonder!
 
Er liggen weer diverse uit-
dagingen voor ons, zowel 
muzikaal als organisatorisch. 
Er zijn mooie plannen in de 
maak en er zijn subcommis-
sies ingericht die zaken op 
gaan pakken. Dat varieert van 
sponsoring tot de invulling 
van de vervanging van 
Menno Bats. Veel te doen.

Een harmonieuze groet, 
Wim Hillenbrink

Aan het einde van dit verenigingsjaar komen er twee posten vrij in het 
bestuur van onze vereniging. Koen Smits neemt afscheid als penning-
meester en Theo Penders vindt het na bijna 25 jaar tijd om zijn functie als 
secretaris over te dragen aan de volgende generatie.

Koen werd zo’n 2,5 jaar geleden door Jan-Renier Swinkels uitgenodigd op het 
hoofdkantoor van Bavaria. Helaas niet omdat ze bij Bavaria een nieuwe 
accountant nodig hadden, zoals hij stiekem hoopte, maar wel om hem uit te 
nodigen zitting te nemen in het bestuur van onze Koninklijke Stadsharmonie. 
Uit liefde voor de vereniging en uit respect voor de vele vrijwilligers die altijd 
klaar staan voor de harmonie, heeft Koen die taak een poosje op zich ge-
nomen. Maar zijn eigen kantoor groeit en zijn vrije tijd wordt steeds beperkter. 
Dit heeft gemaakt dat Koen al vrij snel heeft moeten besluiten om te stoppen 
als penningmeester. 

Veel langer dan Koen zat Theo Penders in het dagelijks bestuur, eerst alleen als 
lid  en vanaf 1999 als secretaris. In die functie was hij verantwoordelijk voor de 
correspondentie, de voorbereiding van de vergaderingen en de verslagleg-
ging van die vergaderingen. Daarnaast verzorgde Theo de ledenadministratie, 
een taak die hij gelukkig ook in de toekomst nog blijft doen. Het contact met 
de mensen vond Theo het leukste aan zijn functie; dat konden mensen uit de 
vereniging zijn die om ondersteuning of advies kwamen vragen, maar ook de 
mensen die hij ontmoette als hij namens de vereniging de president ergens 
vertegenwoordigde. Daarnaast is hij ook trots op de wijze waarop hij de ad-
ministratie volledig gestructureerd en gedigitaliseerd heeft. Degene die het 
van hem gaat overnemen komt in een gespreid bedje terecht!

Wij danken Koen en Theo voor hun geweldige inzet voor de vereniging en we 
hopen hen ook in de komende jaren nog vaak tegen te komen.
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Afscheid van een bevlogen penningmeester en een secure secretaris



Marjon is via haar kinderen die allen muziekles hadden bij Phileutonia als vrijwil-
liger begonnen toen ze werd gevraagd om de Royal Phileutonia Proms mee te 
organiseren. Dat was in het najaar van 2009. “Vroeger heb ik zelf ook weleens een 
klarinet vastgehouden bij “De Dakapel”, maar nu niet meer hoor!”
Mooie herinneringen heeft Marjon aan het optreden van Ellen ten Damme en 
alles wat daar aan vooraf ging. “Ook het organiseren van een apart jeugd pro-
gramma tijdens de Proms en Phileutonia & Friends geeft veel voldoening. 
Geweldig om de snoetjes van de kinderen te zien tijdens het samen muziek 
maken en hun eerste echte optreden.”
Het is duidelijk dat Marjons passie bij de jeugd ligt. “Het is een echte uitdaging 
om kinderen enthousiast te maken voor muziek en ze ook bij de vereniging te 
houden. Gelukkig ontvangen wij in de commissie jeugd veel enthousiaste 
medewerking en een helpende hand vanuit de harmonie en krijgen wij samen 
veel  voor elkaar.” Marjon kaart wel aan dat wanneer we onze krachten zouden 
bundelen, er meer samenhang zou zijn tussen de verschillende geledingen. “Zo 
zouden mooie dingen kunnen ontstaan.”
Tot slot: “We runnen de jeugd met een klein clubje waarbij het dus moeilijk is om 
alle facetten van de jeugd (zoals werving, opleiding, behoud van leden en fun 
voor de leden) voldoende aandacht te geven. Uitbreiding van de jeugdcommis-
sie is dus meer dan welkom!”

Vrijwilliger in beeld  -  Marjon Kat

Phileutonia verwelkomt de vol-
gende leden:
Hans Doesburg - slagwerk
Navajo van Brussel - slagwerk
Bart Maas - saxofoon tenor

Wij van Phileutonia

Colofon

De Phileutonia Nieuwsbrief 
wordt digitaal vesrpreid onder 
alle leden, commissarissen en 
sponsoren van Phileutonia.
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Marjon Kat, wie kent haar niet bij Phileutonia? Naast haar baan als ergo-
therapeut in het Elkerliek Ziekenhuis en moeder, is Marjon zo’n acht uur 
per week in touw voor Phileutonia. Hoog tijd om haar eens in het zonnetje 
te zetten!



Phileutonia online

Kijk op phileutonia.nl voor het 
laatste nieuws, foto’s en de aan-
komende activiteiten.

Like onze facebookpagina, volg 
ons op twitter en deel onze 
berichten. Zo wordt ons bereik 
zo groot mogelijk! 

      facebook.com/kshphileutoniahelmond
      twitter.com/kshphileutonia

Phileutonia & Friends
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Agenda

30-06   Muzikaal evenement in Carat Paviljoen en Warande Park
06-07 en 07-07 Verenigingsgebouw van Phileutonia is controlepost Kennedymars Someren
06-09  - 08-09  Repetitieweekend met een concert voor het harmonieorkest
27-10   Jeugdmuziekdag
23-11 20:00 uur Ceciliafeest voor alle leden, vrijwilligers en commissarissen met huldiging 
    jubilarissen

Phileutonia & Friends in stadspark De Warande
 
Op zondag 30 juni is het de beurt aan Phileutonia om het Helmondse publiek te amuseren 
met de klanken van haar muziek in het Caratpaviljoen van stadspark De Warande. Voor 
deze bijzondere gelegenheid zullen alle geledingen van de Koninklijke Stadsharmonie 
optreden, te beginnen met de jeugdige slagwerkers en het Pieporkest , gevolgd door het 
Philbee orkest waarna dirigent Dirk van de Weijer het stokje overneemt met het Harmo-
nieorkest . Er zal een zeer gevarieerd programma ten gehore worden gebracht, afgewis-
seld met enkele gastoptredens en een improvisatieworkshop waarbij alle aanwezige kin-
deren zelf muziek mogen maken.
 
Met haar muzikale optreden wil Phileutonia & Friends niet alleen amuseren maar ook 
interesseren en enthousiasmeren. Al enkele jaren verzorgt de Koninklijke Stadsharmonie 
om deze reden muzieklessen op basisscholen. Leerlingen leren daarbij niet alleen over de 
instrumenten maar ze mogen die instrumenten ook uitproberen en aan het einde van de 
cursus verzorgen ze een echt optreden in het verenigingsgebouw aan de Kanaaldijk. 
Phileutonia hoopt op deze manier de jeugdigen enthousiast te maken voor de muziek 
want: muziek maken is leuk maar samen muziek maken, is nog veel leuker. 

Dus kom op zondag 30 juni naar de Warande en geniet van het enthousiasme en de muzi-
kaliteit van de vele muzikanten, van de sfeer en de gezelligheid en van een mooie Hel-
mondse traditie. Het programma begint om 12.00 uur en zal eindigen omstreeks 15.00 
uur. In verband met de verwachte warmte is het programma iets ingekort. Het optreden is 
voor iedereen gratis toegankelijk.

Vind je het leuk om foto’s te maken en stukjes te 
schrijven en heb je in het weekend tijd om af en 
toe voor Phileutonia op pad gaan? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!  Stuur een email naar 
redactie@phileutonia.nl en wij nemen contact 
met je op.

PR Commissie zoekt uitbreiding
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Foto’s van afgelopen periode
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