
Phileutonia
Koninklijke Stadsharmonie

Beste Mensen,

Wat een wereld leven we in op 
dit moment. Toen we in maart 
geraakt werden door een 
pandemie wisten we niet dat 
het zo lang zou duren voor er 
weer normaal leven zou zijn. 
Sinds afgelopen week zijn we 
weer in etappes aan het 
repeteren en zijn alle activi- 
teiten, zoals de installatie van  
commissarissen, Ceciliafeest, 
repetitieweekend en tal van 
andere activiteiten afgelast. Vre-
selijk jammer maar het komt 
goed! Ons verenigingsgebouw 
heeft dankzij de sponsoring van 
Driessen Verf, en de enorme   
energie van Lambert en zijn   
vrijwilligers een upgrade gehad 
door het lakken van de vloeren. 
Er wordt op de achtergrond 
gewerkt aan een prachtige 
samenwerking met Lambardi 
en onze nieuwe kapel maakt 
zich op voor de mooie tijd die 
voor ons ligt. Al met al gebeurt 
er dus van alles. Hou vol, let op 
elkaar en blijf gezond!

Een harmonieuze groet, 
Wim Hillenbrink

Het voorjaar was lang en eenzaam; activiteiten werden de een na de ander 
afgelast, zelf ons mooie concert in het Speelhuis ging niet door. Op enkele spo-
radische, individuele initiatieven na bleef het ruim drie maanden lang stil op de 
Kanaaldijk. Net voor de zomervakantie  kwam daar gelukkig verandering in; er 
waren wat voorzichtige repetities in de buitenlucht en het verenigingsjaar 
werd afgesloten met een geweldige barbecue in de tuin van Paul en Dorine van 
Thiel.   

In de vakantie werd de vloer in ons verenigingsgebouw geschuurd en geschil-
derd en de grote zaal werd opnieuw ingedeeld. Eindelijk konden we weer met 
het hele orkest, keurig op afstand, muziek maken en aan Helmond laten zien 
dat Phileutonia levendiger is dan ooit tevoren.  Voorlopig zal dat eerste weer 
anders moeten maar dat we binnenkort van ons laten horen, is zeker.

Er zijn plannen voor een livestream concert dat via You Tube wordt uitgezon-
den, een uniek idee waarmee we een groot publiek kunnen bereiken. We gaan 
de straat op met ons straatcorps en zullen de Helmonders laten genieten van 
onze mooie klanken maar ook concerten voor kleinere groepen mensen zijn 
mogelijk. Ook de voetbalfans zullen van ons gaan horen; als de toeschouwers 
weer welkom zijn en het stadion weer vol zit, willen we een optreden gaan ver-
zorgen bij Helmond Sport.    

Natuurlijk hopen we allemaal dat we het Coronavirus snel achter ons kunnen 
laten, dat we weer met z’n allen kunnen repeteren en na a�oop een borrel 
drinken aan de bar, dat we weer kunnen optreden in een mooie zaal voor een 
groot publiek. Tot dat moment houden we ons aan alle beperkende maatre- 
gelen maar blijven we muziek maken en genieten van elkaar en van onze 
muziek.
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Verbonden blijven in deze tijd

Online activiteiten hielden het verenigingsgevoel hoog...
Maar iedereen was heel blij toen we eindelijk weer mochten repeteren!

In het begin van het jaar is het totale buitenwerk van ons 
verenigingsgebouw geschilderd. Het schilderwerk is 
uitgevoerd en gesponsord door Manders Totaal. Heel veel 
dank hiervoor!

Daarnaast is de vloer van het verenigingsgebouw in de 
"stille coronaperiode” stevig onder handen genomen. 
Onder leiding van Lambert van den Reek hebben vrijwil-
ligers de vloer gerepareerd en geschuurd. Daarna is de 
vloer voorzien van enkele lagen lak, zodat die weer een 
mooie uitstraling heeft en beschermd is tegen de inwer- 
king van vocht.

De lak voor de gehele vloer is geleverd en gesponsord 
door commissaris René Driessen. Ook hiervoor heel veel 
dank!

Verenigingsgebouw onder handen genomen
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