
Phileutonia
Koninklijke Stadsharmonie

Beste Mensen,

Het einde van het jaar nadert. 
Nog twee maanden en dan zit 
2019 erop en gaan we begin-
nen aan ons jubileumjaar. 
Phileutonia bestaat dan 170 
jaar! En we zijn koninklijk. Niet 
zo verwonderlijk dus dat we 
erbij zijn als HM Koningin 
Maxima onze mooie stad gaat 
bezoeken voor het project 
“meer muziek in de klas”. Dit 
mooie project is mede tot 
stand gekomen door de 
inspanningen van onze jeugd 
coördinator Marjon Kat. Alle 
lof voor haar! 

We hebben bestuurlijk een 
lastige periode maar gaan on-
danks dat een mooi jaar 
tegemoet. Maar eerst nog ons 
Cecilia feest op 23 november. 
We gaan op de Tiroler toer. Ik 
zie jullie graag dan!

Een harmonieuze groet, 
Wim Hillenbrink

Een bloeiende harmonie als Phileutonia kan alleen maar musiceren 
als ze zich gesteund weet door vrijwilligers. En gelukkig heeft onze 
harmonie die ook veel. Ze zijn actief in vele werkgroepen en commis-
sies en zorgen ervoor dat al onze leden kunnen repeteren, optreden 
en ontspannen. 

Al die vrijwilligers worden aangestuurd door het dagelijks bestuur, be-  
staande uit Wim Hillenbrink (voorzitter), Willem Nieuwland (vice-voorzitter 
en verantwoordelijk voor de orkesten) en Marjon Kat (verantwoordelijk 
voor de jeugd). Binnenkort komt er een nieuwe penningmeester in de per-
soon van Jeroen Giebels, die zal worden ondersteund door Ina Nieuwland 
en Inge Pebesma.

De functie van secretaris is nog vrij. Deze nieuw aan te treden secretaris zal 
worden ondersteund door Theo Penders die weliswaar zijn functie als 
bestuurslid heeft neergelegd maar die nog altijd de volledige ledenadmin-
istratie doet. 

Heb je belangstelling of ken je iemand die dit graag zou willen en kunnen 
doen, meld je dan bij de voorzitter. Wil je graag meer weten over de 
inhoud van de functie, neem dan contact op met Theo Penders.

Column 
van de 

voozitter
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Nieuw bestuurslid gevraagd



Foto’s van afgelopen periode

Phileutonia verwelkomt de vol-
gende leden:
Felix van Oorschot - Slagwerk
Quinn Smits - Slagwerk
Rina Grolle - Saxofoon
Wim van Herpen - Saxofoon

Wij van Phileutonia

Colofon

De Phileutonia Nieuwsbrief 
wordt digitaal vesrpreid onder 
alle leden, commissarissen en 
sponsoren van Phileutonia.

Redactie:
Marie-José van Mierlo, Lisette 
Jansen, Bart Bouwman, Hilde 
Bouwman, Simon Verspaget en 
Ilse Essers
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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

Kerstconcert Philbee
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Agenda

23-11  20:00 Ceciliafeest voor alle leden, vrijwilligers en commissarissen met huldiging jubilaris-
   sen
15-12  14:00 Eerste concert o.l.v. Rob van Doore, tevens afscheid van oud-dirigent Menno Bats 
  v erenigingsgebouw
22-12  15:00 Kerstconcert in de Kapel van het Elkerliek Ziekenhuis door Philbee
05-01 14:00 Nieuwjaarsborrel voor alle leden, commissarissen, medegebruikers en begustigers 
   in het verenigingsgebouw
05-01  14:30 Nieuwjaarsconcert door Harmonieorkest in het verenigingsgebouw
23-02 14:30 Deelname aan de grootste optocht van het Zuiden door alle geuniformeerde leden
   en commissarissen. Verzamelen om 10:30 uur. Na a�oop gezellig feest in het vereni-
   gingsgebouw
03-03 18:45 Gratis blaasworkshop in het kader van SjorsCreatief voor basisschoolleerlingen van 
   groep 5 t/m 8. In het verenigingsgebouw.
06-03 18:30 Gratis trommelworkshop in het kader van SjorsCreatief voor basisschoolleerlingen 
   van groep 4 t/m 8. In het verenigingsgebouw
10-03 18:45 Gratis blaasworkshop in het kader van SjorsCreatief voor basisschoolleerlingen van 
   groep 5 t/m 8. In het verenigingsgebouw
13-03 18:30  Gratis trommelworkshop in het kader van SjorsCreatief voor basisschoolleerlingen 
   van groep 4 t/m 8. In het verenigingsgebouw
18-04 - 19-04 Actief weekend voor alle jeugdleden van Phileutonia
16-05 20:15 Concert door het Harmonieorkest in Het Speelhuis
04-07 22:30 Verenigingsgebouw van Phileutonia is controlepost in de Kennedymars Someren

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

Kerstconcert Philbee
Auditorium Elkerliek ziekenhuis
22 december 2019 om 15.00 uur
 
Op 22 dec zal dit jaar het Philbee het kerstconcert verzorgen. 
Hieraan zal ook een saxofoon kwartet met o.a Wilfried van 
der Zanden deelnemen. Het Philbee zal naast kerstmuziek 
ook enige concertwerken spelen.
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Afscheidsconcert Menno Bats

Neemt op spectaculaire wijze afscheid van...

Menno Bats
Na ruim 14 jaar neemt hij afscheid van ons 
om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dit 
laten wij natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. 
Daarom zetten we hem op zondag 15 de-
cember nog een keer in het zonnetje in ons 
eigen Phileutonia Verenigingsgebouw.

De slagwerkers zullen nog één keer hun 
beste nummers onder leiding van Menno 
laten horen, waarna Rob van Doore het 
stokje overneemt.

Zondag 15 december  |  14:00 uur  |  Verenigingsgebouw  |  Gratis toegang
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