
Phileutonia
Koninklijke Stadsharmonie

Beste Mensen,

De afgelopen periode is er veel, heel veel 
gebeurd. Naast de verdrietige dingen die 
sommige van onze leden hebben geraakt 
zijn er op de achtergrond allerlei bewe- 
gingen gaande en hebben we zelfs een 
papieren ALV gehouden. We hebben het 
verenigingsjaar 2019/2020 daardoor af 
kunnen sluiten en kunnen ons dus gaan 
focussen op de periode 2021/2022. “past 
Corona”.
Maar met de ALV is meer geregeld. Ook 
Theo Penders zijn functie wordt nu 
ingevuld door de toetreding van Inge 
Pebesma in het bestuur. Gelukkig blijft 
Theo de ledenadministratie voorlopig 
doen en blijft hij dus nauw betrokken.
Het meest ingrijpende voor mij is wel de 
overdracht van het presidentschap aan 
Bert Jansen.
Toen ik vijf jaar geleden werd geïnstalleerd 
als president van deze mooie harmonie 
had ik niet kunnen voorzien dat kort 
daarna voor mij een bijzonder hectische 
periode aan zou breken, zowel privé als 
zakelijk. Daardoor kon ik misschien niet 
altijd de tijd en energie aan de harmonie 
leveren die ik bij aanvang graag had willen 
leveren. Ik voelde me echter altijd 
gesteund  door een geweldig bestuur, stuk 
voor stuk �jne mensen die actief, betrok-
ken en met veel energie veel hebben 
gedaan voor de vereniging. Ik kijk daar 
dankbaar op terug!
Vanaf nu is de taak aan Bert om met deze 
�jne mensen verder te besturen. Ik wens 
hem veel plezier en wijsheid toe. Het is een 
eervolle functie die niet alleen veel tijd 
kost, maar ook erg veel voldoening brengt. 
Succes Bert!

Tot snel allemaal, blijf gezond!

Een harmonieuze groet, 
Wim Hillenbrink

Björn Lijten begon op 6-jarige leeftijd bij Fanfare Unitas, waar zijn vader tambour- 
maître was. Als leerling slagwerker kreeg hij les van zijn grote voorbeeld, Jan van der 
Sommen. Hij liep al snel mee met het straatcorps en nam later als concert slagwerker 
deel aan concoursen en buitenlandse reizen.  Toen zijn vader stopte als tambour- 
maître volgde Björn hem op, echter niet zonder daarvoor het vereiste diploma te 
halen bij Jan Peeters in Tilburg. 
Maar zijn ambities gingen verder. Hij haalde het basisdiploma HaFaBra en mocht zelf 
les gaan geven. Op dit moment is Björn slagwerkinstructeur bij het Woensels Mu- 
ziekcorps en de gefuseerde slagwerkgroepen van het Geldrops Muziekcorps en van 
harmonie Sint Lucia uit Mierlo. Daarnaast wordt hij vaak gevraagd als gastmuzikant 
op Bes bas of als slagwerker.
Ook voor KSH Phileutonia is hij geen onbekende, hij was regelmatig gastmuzikant 
bij concoursen en heeft Jan zelfs al eens vervangen bij een serenade. Hij heeft veel 
zin in zijn nieuwe opdracht: samen met de muzikanten de kwaliteit van het straat-
corps naar een hoger niveau brengen, er vaker met het corps op uittrekken en alle-
maal samen meer oefenen met exerceren.. 
Met Björn Lijten hebben we niet alleen een volledig gecerti�ceerd tambour-maître 
in huis; Björn heeft een jarenlange ervaring, hij is enthousiast, zeer betrokken bij zijn 
vak, een man van discipline en vakmanschap. Hij is trots op zijn uniform, trots op zijn 
plek in de harmonie, trots op KSH Phileutonia die hij vanaf nu zijn harmonie mag 
noemen. 

Nieuwsbrief #38
Mei 2021

Phileutonia Nieuwsbrief # 38  -  mei 2021

Jan draagt het stokje over aan Björn Lijten

Als je iemand moet opvolgen die al 
meer dan 60 jaar lid is van KSH Phileu-
tonia en daarvan al zo’n 50 jaar voorop 
loopt als tambour-maître, dan is dat 
een uitdaging. Toch hebben we iemand 
gevonden die het stokje, in dit geval de 
mace, overneemt en Jan van der 
Sommen gaat opvolgen als tambour 
maître: Björn Lijten, een muzikant in 
hart en nieren. Björn volgt niet alleen 
Jan van der Sommen op maar ook 
Marcel van Kemenade die jarenlang 
met grote inzet en enthousiasme de 
eerste tambour-maître ondersteunde. 

Björn: “Ik ben trots op mijn uniform, trots 
op mijn plek in de harmonie en trots op 
KSH Phileutonia die ik vanaf nu mijn har-
monie mag noemen.”

Laatste 
column

van onze 
past 

president
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Van de     past   president...                    

Nog maar vier jaar daarvoor was Wim Hillenbrink commissaris geworden bij Phileutonia, 
een mooie club van �jne mannen die allemaal hetzelfde doel hadden: het met raad en daad 
bijstaan van de vereniging. Toen Wim dan ook door Jan Renier Swinkels werd uitgenodigd 
op de Bavaria Brouwerij en daar de vraag kreeg voorgelegd of hij president wilde worden, 
hoefde hij niet lang na te denken. Hij vindt het een mooie en eervolle taak. Een taak die je 
brengt op plaatsen waar je anders nooit gekomen zou zijn, die je in contact brengt met 
mensen die je anders misschien nooit had ontmoet, die je dingen laat meemaken die soms 
diep ontroeren maar vooral ook veel laten lachen. 
Muziek verbindt en Phileutonia is daar het levende voorbeeld van. Onze Koninklijke Stads- 
harmonie is op zijn sterkst op het gebied van sociale cohesie, zo heeft Wim ervaren. Niet zo 
zeer de muziek maar de mensen staan bij Phileutonia voorop. Als een lid of een commissa- 
ris sterft dan is daar de hele vereniging, in vol ornaat. Als iemand ziek is en hulp nodig heeft, 
dan zijn er altijd een paar leden die bellen of actie ondernemen. En als er een feestje te 
vieren is, dan zijn ze er allemaal. 
Deze verbondenheid heeft Wim teruggezien in de vele vrijwilligers die veel en goed werk 
verrichten; in de diverse commissies, bij het onderhoud van het  gebouw, maar vooral ook 
in het dagelijks bestuur dat Wim op een fantastische manier heeft geholpen om zijn taak te 
kunnen uitvoeren. 
Iedereen doet wat en dat maakt Phileutonia tot de mooie vereniging die zij is. 
Als afscheid wenst Wim de nieuwe president, Bert Jansen, een mooie en succesvolle peri-
ode toe. Een periode waarin misschien wat meer toenadering gezocht kan worden tot de 
andere Helmondse muziekverenigingen, waarin Phileutonia & Friends misschien kan te- 
rugkeren als gezamenlijke activiteit onder de naam Helmond Proms, waarin weer concer-
ten mogelijk zijn in het Speelhuis. 
Maar bovenal een periode waarin Phileutonia weer mag gaan repeteren en weer op zal 
bloeien tot die prachtige muziekvereniging waar iedereen graag bij betrokken wil zijn.

Bijna vijf jaar geleden werd hij geïnstalleerd als  de 21e president van de Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia. Onder de mooie klanken van onze harmonie kreeg hij een 
indrukwekkende keten omgehangen en diep onder de indruk nam hij de welge-
meende felicitaties van de vele aanwezigen in ontvangst.  Waar hij aan begon, wist hij 
eigenlijk niet. Wel dat hij enorm trots was dat hij sturing mocht gaan geven aan deze 
mooie vereniging met die rijke historie.

Hij hoefde alleen nog maar ‘ja’ te zeggen en gelukkig deed hij dat ook. Bij de schriftelijke ALV 
in maart werd Bert Jansen met meerderheid van stemmen gekozen tot de nieuwe president 
van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. 
Bert ziet het als zijn taak om voor andere mensen hun hobby mogelijk te maken en hij hoopt 
daarvoor voldoening en gezelligheid terug te krijgen. Voor onze harmonie heeft hij ambi-
tieuze plannen zoals het meer zichtbaar maken van de vereniging door o.a. meer draagvlak 
te creëren binnen de Helmondse gemeenschap, meer naar buiten te treden, samenwerking 
te zoeken met andere muziekverenigingen, misschien zelfs het uitvoeren van een grote mu-
sical. Daarnaast moet er ook aandacht komen voor de �nanciële situatie, sponsoring, beheer 
en exploitatie van het gebouw. 
En als klap op de vuurpijl natuurlijk de voorbereiding van het 175-jarig bestaan in 2025.
Het zal duidelijk zijn dat hij dit in zijn eentje niet kan waarmaken. In de komende jaren zal hij 
dan ook vaak en regelmatig het overleg opzoeken met de commissies, maar ook met de 
vrijwilligers, de leden kortom: iedereen die zich, net als hijzelf, betrokken voelt bij Phileuto-
nia.
Bert wil ook Wim Hillenbrink bedanken. Wim heeft, in een tijd die niet alleen moeilijk was 
voor hemzelf maar zeker ook voor de vereniging, goed ‘op de winkel gepast’ met veel zorg en 
aandacht voor de mens achter de muzikant.
Op 3 oktober van dit jaar zal Bert Jansen o�cieel geïnstalleerd worden als de 22e president 
van de Koninklijke Stadsharmonie. Met hem zal ook weer een aantal commissarissen worden 
geïnstalleerd.  

Naar de...                                                   President!             

Wim Hillenbrink had al een poosje geleden kenbaar gemaakt dat hij zich graag meer 
wilde gaan toeleggen op zijn bedrijf en zijn gezinsleven. De beschermheer was dus 
naarstig op zoek naar een opvolger maar een nieuwe president diende zich nog niet 
aan. Totdat Bert Jansen in beeld kwam. Hij voldeed aan alle voorwaarden: zat zo’n 40 
jaar geleden al enkele jaren in het bestuur, was inmiddels al 25 jaar een zeer 
gewaardeerde commissaris, zeer betrokken bij de vereniging , gezegend met veel vrije 
tijd en sinds kort zelfs woonachtig op loopafstand van de Kanaaldijk.
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Met vlag en wimpel!
Heeft u ze ook zien hangen aan de vele vlaggenmasten? Al die mooie blauw/oranje wimpels met het wapen van 
Phileutonia erop gedrukt? Het is een eerste aanzet van de nieuwe president om onze harmonie na deze donkere coro-
natijd weer meer zichtbaar te maken in Helmond. Inmiddels hangen ze al op 40 plaatsen te wapperen en de eerste 
nabestelling is onderweg. Na betaling komt Bert Jansen de wimpel persoonlijk aan huis a�everen en bij degenen die 
nog niet over een vlaggenmast beschikken, komt hij die - met hulp van oud-president Sander van der Lande- zelf 
plaatsen, in beton uiteraard want deze voorzitter houdt van degelijkheid. 
Hierna is de eer aan de muzikanten om onze harmonie meer zichtbaar te maken; niet met wimpels maar met muziek. 
Zodra het kan, zullen we weer van ons laten horen. In concertzalen, op scholen, op straat en natuurlijk ook in ons eigen 
verenigingsgebouw. In de aanloop naar ons 175-jarig bestaan in 2025 zal Helmond blauw kleuren.
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In memoriam - Hans Seijkens

Met ontsteltenis vernamen wij op 3 mei 2021 het bericht dat ons zeer gewaardeerd lid Hans Seijkens is overleden. Hans 
was lid vanaf 1958, hij was via zijn vader Henk sr., die bassist was bij Phileutonia, in contact gekomen met de harmonie 
en kreeg als leerling, samen met vele andere jeugdleden, les van de toenmalige dirigent Jan v.d. Peet. Deze wist van de 
lessen elke week weer een waar feest te maken waardoor een vriendengroep ontstond waarvan de binding ook nu nog 
tastbaar is. In 1959 werd hieruit het eerste jeugdorkest van Phileutonia gevormd.

Hans speelde klarinet en daarnaast speelde hij een cruciale rol in de vriendengroep en daarmee ook in het jeugdorkest. 
Naast de wekelijkse persoonlijke lessen van Jan v.d. Peet en (jeugd) orkest repetities, werden minimaal een keer per 
week onderlinge groepsrepetities gehouden in de bijkeuken van de familie Seijkens. Hans was daarvan de organisator 
en mede-stimulator.

Uiteindelijk speelde Hans nog jaren op verdienstelijke wijze klarinet, in een later stadium is hij overgestapt op de bas- 
klarinet. Ondanks zijn medische problemen is hij zoveel als mogelijk was, deel blijven nemen aan repetities en concer-
ten.

In de periode 1993 tot 2005 was hij lid van het bestuur met als belangrijkste portefeuille (jeugd)leerlingen en oplei- 
ding. Hij heeft zich vanaf het begin ingezet om de opleidingen van de vereniging te professionaliseren, o.a. door deze 
onder te brengen bij de muziekschool Giko, het huidige Kunstkwartier. Daarnaast zorgde hij er, in samenwerking met 
KNMO, voor dat jaarlijks de examens werden afgenomen. Daarmee stimuleerde hij de (jeugd)leden om het vele 
repeteren af te sluiten met een diploma. Ook behartigde Hans zaken als uniformen en leerlingenadministratie.

Hans Seijkens heeft 12½ jaar in het bestuur gezeten, daarna werd hij lid van het bestuur van de Brabantse Bond van 
Muziekgezelschappen (BBM) wederom met de portefeuille opleidingen en examens. In deze hoedanigheid bleef hij 
betrokken bij de examinering van onze leerlingen.

We herinneren Hans als een bevlogen lid van onze vereniging die niet schuwde om veel tijd en energie in de vereni- 
ging te stoppen. Vanwege zijn vele verdiensten is Hans tijdens onze nieuwjaarsreceptie in januari 2020 bij Koninklijk 
Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wij wensen zijn vrouw Annie en dochter Jessica, alsmede alle andere familieleden, veel sterkte bij het verwerken van 
dit enorme  verlies.

In Memoriam Hans Seijkens
1950 – 2021
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Yes, we mogen weer!

Phileutonia verwelkomt als nieuw lid:

Binck Birjmohun - slagwerk

Geboren:

Noa, dochter van Kim van der Westen en Fabian Jongen op 8 januari 2021
Huub, zoon van Sjoerd Raaijmakers en Anne-Marleen Brandsma op 3 maart 2021

Overleden:

Hans Seijkens, 3 mei 2021

Samen repeteren tot 17 jaar mocht de afgelopen weken gelukkig weer. Fijn dat het weer kan. Fijn om weer samen 
muziek te maken! Hopelijk mogen de leden ouder dan 17 binnenkort ook weer van start.

Wij van Phileutonia
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