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Beste Mensen,

Soms zie   je dat verdriet en 
vreugde dicht bij elkaar liggen. 
We hebben feestjes gevierd en 
verdriet gedeeld. De uitvaart 
van Wilfried heeft veel indruk 
gemaakt op ons allen. Niet in de 
laatste plaats door de            
eendracht die we als vereniging 
hebben uitgestraald. Wat ben ik 
trots op de betrokkenheid van 
alle leden. En wat een kracht in 
het gezin van Wilfried.    
Geweldig! Maar ook het hersen-
infarct van Jan van der Sommen 
met zijn oogproblemen als 
gevolg raakt ons allemaal en 
brengt ons weer een nieuwe 
uitdaging. We wensen Jan veel 
sterkte toe. 
Het Coronavirus maakt dat de 
vereniging enkele evene-      
menten niet door kan laten 
gaan. Ook dat is jammer maar 
uitstel betekent geen afstel. We 
staan aan de vooravond van ons 
170 jarig bestaan. We gaan er 
allemaal toch een mooi jaar van 
maken! 
 
Een harmonieuze groet, 
Wim Hillenbrink

Vrijdag 6 maart jongstleden hebben we met korpseer afscheid genomen van Wilfried 
van der Zanden.

Wilfried was al lid van de harmonie sinds 1-1-1977. Hij speelde daar op voortre�elijke 
wijze saxofoon en later ook klarinet. Hij was een muzikant in hart en nieren. Zo speelde 
hij een sopraan saxofoon solo uit Lord of the Rings van Johan de Meij op een concours 
zo buitengewoon goed dat dit nadrukkelijk vermeld werd in het juryrapport. Zelf was 
hij heel nuchter hieronder, als je iets doet dan moet je het “gewoon” goed doen.

Zijn muzikaliteit heeft hij ook zeker doorgegeven aan zijn kinderen die allemaal muziek 
maken bij Phileutonia. Anne speelt tenor saxofoon, Willem slagwerk, Sophie klarinet en 
Eva trompet. Dat het leven bij de familie van der Zanden om muziek draait, zie je ook 
aan de “bunker” die ze achter het huis hebben waar iedereen naar hartenlust muziek 
kan maken en waar Wilfried tot aan het einde in investeerde in een mengpaneel en 
boxen zodat er goed gerepeteerd kon en kan worden door de verschillende samen-
stellingen van muzikanten.

Wilfried hield van gezelligheid en heeft menig uur doorgebracht na de repetities aan de 
bar met een glaasje bier en altijd genoeg stof om over te discussiëren. Op concertreizen 
ging hij graag mee en was dan ook nadrukkelijk aanwezig met zijn gezelligheid maar hij 
liet zich zeker ook horen wanneer hij dacht dat iets anders kon.

Omdat we wisten dat Wilfried ongeneeslijk ziek was, hebben we op 8 februari nog een 
serenade aan hem gebracht. Aan de enorme opkomst was duidelijk te zien hoe geliefd 
Wilfried was. Hij heeft enorm genoten van deze serenade want hij was trots op de 
“blauwe” en vond het uniform ook echt mooi staan. Wij vinden het �jn dat we dit nog 
voor hem hebben kunnen doen.

Wilfried, we hebben je enorm gewaardeerd en weet dat we jouw herinneringen levend 
zullen houden samen met je gezin! We missen je nu al enorm op muzikaal maar zeker 
ook op sociaal gebied.
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Hij verzorgt inmiddels al drie jaar de slagwerklessen samen met Willem 
van Bokhoven. Voor Phileutonia is Rob dus geen onbekende.

Toen Rob door Menno benaderd werd om voor de slagwerkgroep te gaan 
staan, was zijn eerste gedachte “Nee.” “Dit omdat ik het destijds enorm 
druk had. Maar na een dag nadenken heb ik de telefoon gepakt en Menno 
gebeld dat ik wel bereid was om eventueel als interim te werken.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en hebben we afgelopen 
december een zeer geslaagd afscheidsconcert gehad van Menno. Hierbij 
werd symbolisch het stokje overgedragen aan Rob.

Rob is een druk bezet man. Naast Phileutonia heeft hij nog meer 
bezigheden. “Ik dirigeer nog drie andere Slagwerkgroepen: Beek en Donk 
O&U, Goirle O&U en Zeilberg Excelsior. Daarnaast geef ik nog les aan leer-
lingen en help ik mee slagwerk gerelateerde projecten te organiseren bij 
de BBM. In mijn vrije tijd speel ik af en toe mee met het Zeeuws Orkest (als 
ze me nodig hebben) en arrangeren doe ik ook graag.

Bij de vraag of Rob nog toekomstplannen heeft, zegt hij:
“Iets over de toekomst is moeilijk te zeggen, maar ik hoop een mooie tijd 
te hebben binnen Phileutonia met mooie, muzikale concerten.”

Dirigent slagwerkgroep  -  Rob van Doore

Phileutonia verwelkomt de volgende 
leden:

Ina Doornbos – vrijwilliger �nanciële 
administratie
Saskia Hillenbrink – vrijwilliger secreta- 
riaat
Marika Heerkens – klarinet
Guus van Oorschot – slagwerk
Daphne Broers – klarinet
Mijke van de Mortel – slagwerk
Huub Jansen – aspirant commissaris
Ayolt Jilderda – aspirant commissaris
Pieter Michielsen – aspirant commissaris
William Verkoelen – aspirant commissaris

Geboren:
Amy Bosmans, dochter van Marjolein 
Maessen en Kevin Bosmans op 18 okto-
ber 2019

Overleden:
Trees van den Reek op 18 januari 2020
Wilfried van der Zanden op 1 maart 2020
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Nadat Menno vorig jaar te kennen had gegeven dat 
hij stopte met de slagwerkgroep, kwam al vrij snel 
Rob van Doore in beeld.
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