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Afgelopen periode hebben we met elkaar 
weer een prachtig stuk geschiedenis 
kunnen schrijven. 
Iedereen heeft in juni kunnen genieten van 
ons jaarlijkse Speelhuisconcert.  Een uiterst 
aansprekend repertoire samen met Lillian 
Maandag en “The Dutch Tenors” onders-
teund met heel verrassende lichte�ecten 
die werden verzorgd door enthousiaste 
leerlingen van het Sint Lucascollege.  Heel 
mooi uitgevoerd en daarmee een geweld-
ige performance voor het volgende Speel-
huisconcert op 14 mei (Moederdag)  
volgend jaar. Er bestaan al veelbelovende 
ideeën bij de orkestcommissie en dirigent!
De concertreis naar Oostenrijk was een 
groot succes denk ik te mogen zeggen. De 
voldoening was dan ook heel groot, bij 
ieder die betrokken was bij de voorbereid-
ing. Heel Brand werd meegenomen in het 
feest en Phileutonia heeft als muziekge-
zelschap maar ook als één grote vrienden-
groep indruk gemaakt. De Oostenrijkers 
waren complimenteus en “begeistert”.
Indrukwekkend was de snelheid waarmee 
het eerste leuke �lmpje van het vertrek in 
Helmond verscheen. Uiteindelijk zijn er 
heel veel mooie �lmpjes en foto’s gekomen 
die ieders geweldige ervaringen in Oosten-
rijk weer gemakkelijk in herinnering zullen 
brengen.  Laten we die belevenissen niet 
beperken tot de geweldig praktische 
“Oostenrijk-app” maar juist ook met alle 
anderen delen!                                                                                                                                                      
Eenmaal weer veilig thuis werd er �ink 
gerepeteerd richting het “Lambardi-week-
end”  waarvoor maar 2 weken tussentijd 
beschikbaar was.  Helaas kon ik zelf niet 
getuige zijn van het concert maar via de 
vele �lmpjes, foto’s en berichtjes voor, 
tijdens en na a�oop heb ik toch mee-
gekregen dat het wederom een geweldig 
goed verlopen concert is geworden. Waar-
voor hulde.
Terugkijkend op al deze mooie activiteiten, 
is maar één conclusie mogelijk: Wij van 
Phileutonia gaan er tegenaan!

Bron: “Dit is Helmond”

Op zondag 18 september was er van 13.00 tot 18.00 uur, een speciaal festival “Music 
meets Art” in en om het Speelhuis, op basis van de jubileumviering van 70 jaar Mannen-
koor Lambardi. Tijdens deze middag waren er tal van optredens op diverse podia 
binnen en buiten, bij het Theater Het Speelhuis. Had de organisatie gerekend op mooi 
weer deze zondagmiddag, dit was een grote tegenvaller, want de regen viel met 
bakken uit de hemel. De trailer waarop muziek gemaakt zou worden, bood niet voldo-
ende bescherming voor de musici. De kramen met al hun Art artikelen, moesten 
worden afgedekt. De eerste foto’s in deze reportage, geven een beeld van het 
afschuwelijk weer deze middag. Natuurlijk was het Mannenkoor Lambardi zelf ook van 
de partij. Maar ook was Stadsharmonie Phileutonia, met diverse geledingen zoals slag-
werk, jeugdorkest en blaasorkest, de solisten Laetitia Gerards en Raoul Ste�ani, The-
aterkoor Nutsz, Zanggroep Pabo en Straatmuzikant Di Stefano die van zich lieten  
horen.
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Lambardi weekend

Column 
van de 

voozitter

“Music meets Art”

Concert

De Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia bestaat binnenkort 175 jaar en weet dus als 
geen ander hoe het is om een jubileum te mogen vieren. De harmonie voelde zich 
daarom ook bijzonder vereerd met het verzoek van het jubilerende mannenkoor Lam-
bardi om een bijdrage te leveren aan de festiviteiten ter gelegenheid van hun 70-jarig 
jubileum. Tijdens het feestweekend van Lambardi waren alle verschillende geledingen 
van de harmonie te beluisteren. Op zaterdag trad het Harmonieorkest in het Speelhuis 
op tijdens het jubileumconcert van het jarige mannenkoor en op zondag waren alle 
muzikanten te horen en zien tijdens de openbare optredens in en rond het Speelhuis.



Concertreis Oostenrijk

Op 31 augustus ’s morgens om 6.00 uur vertrok een kleine karavaan vanaf de Kanaaldijk, 
richting Oostenrijk. Een grote dubbeldekker met zo’n 80 muzikanten, een aanhanger 
met heel veel proviand en een bus met instrumenten, allemaal op weg naar Brand, het 
dorp waar één van de commissarissen, Ari de Kimpe, een vakantiewoning heeft.
  
Aan het einde van de middag werd de stoet in Brand verwelkomd door de aanwezige 
commissarissen en hun partners. Nadat de dorstige kelen waren gesmeerd, de hong- 
erige magen gevuld en de tassen en jassen bij elkaar gesprokkeld, werden de gastenver-
blijven opgezocht. Vanaf dat moment leek Brand helemaal in beslag genomen door onze 
harmonie. Niemand kon de vele vlaggen, wimpels en naamborden ontgaan, er bleek 
zelfs een heus ‘verenigingsgebouw’ te zijn.
 
De eerste avond was er een welkom door de plaatselijke muziekkapel die onze muzikan- 
ten verraste met gezellige Egerländer muziek en een mooi waldhoornconcert. Ondanks 
de gestaag neervallende regen werd om meerdere ‘Zugabes’ gevraagd en die werden 
maar al te gretig gegeven. Nog nooit had deze kapel zo’n groot en enthousiast publiek 
gehad, dat zelfs ook nog op de maat mee kon klappen!

De volgende dag waren onze eigen muzikanten aan de beurt. In de ochtend speelde het 
straatorkest bij de Lünersee tegen een schitterende achtergrond van het blauwgroene 
meer en het indrukwekkende berglandschap. ’s Avonds speelde Philbee in het dorp op 
het podium van de Oostenrijkse muzikanten. Het bleek een prachtige entourage voor 
onze mooie muziek, de bevolking van Brand was met velen aanwezig en de opperbeste 
stemming werd later in het dorpscafé Heuboda nog tot in de kleine uurtjes voortgezet.

Op vrijdag was het grote concert in de Dom van de nabijgelegen stad Feldkirch. 
Gedurende een groot deel van de vakantie hadden de leden van het harmonieorkest 
doorgerepeteerd om hier een onvergetelijke vertoning van te maken. Samen met de 
sopraan Annemarijn Maandag musiceerden onze muzikanten op hoog niveau, de prach-
tige en druk bezette kerk deed de rest. Phileutonia wist de toeschouwers een uur lang te 
enthousiasmeren, te verrassen en te ontroeren.
 
De geweldige feestavond op zaterdag in Melkboden, boven in de bergen, was daarom 
niet alleen meer dan verdiend maar zeker ook een sfeervolle afsluiting van een heel 
geslaagde concertreis.

Een Helmondse invasie in het Oostenrijkse Brand
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Activiteiten en evenementen
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Uit het Harmonieorkest - Tineke Agenda
vr 21 okt - 20:00 uur
De Goeie To(o)n - Tweede voorronde - 
zaal open om 19:00 uur, aanvang 20:00 
uur

vr 28 okt - 20:00 uur
De Goeie To(o)n - Finale - zaal open om 
19:00 uur, aanvang 20:00 uur

zo 30 okt
Toernooi voor Slagwerkgroep: "Slag om 
Ammerode" in Ammerode

za 6 nov - 11:00 uur
Algemene ledenvergadering in het 
verenigingsgebouw

za 26 nov
Ceciliafeest

za 17 dec
Kerstconcert Harmonieorkest ism Lam-
bertusconcerten 

zo 18 dec - 10:00 uur
Voorbereiding ONSK van Slagwerkgroep 
en Jeugdslagwerkgroep in ons verenig-
ingsgebouw.

za 25 mrt
Concert Slagwerkgroep als voorberei- 
ding op ONSK in ons verenigingsgebouw

za 1 apr - zo 2 apr
Repetitieweekend Slagwerkgroep met 
concert op 2 juni als voorbereiding ONSK

za 15 apr
ONSK voor de Slagwerkgroep in 
Barneveld

zo 14 mei
Moederdagconcert Harmonieorkest in 
het Speelhuis

zo 4 juni
Uitwisseling Slagwerkgroep ter 
voorbereiding op het Peeltoernooi

za 17 juni
Peeltoernooi voor Slagwerkgroep in 
Meijel

Tineke en haar zussen en broer hebben allemaal pianoles gehad. Nu speelt Marjan klarinet, 
accordeon en tenorsax, Jan trombone, Lenny dwars�uit en zelfs neef Jelle speelt klarinet in 
het harmonieorkest. Zus Irma speelt saxofoon in Elshout.

Tineke speelt inmiddels al 36 jaar bij het harmonieorkest. Ze speelde altsax, soms sopraan-
sax en nu baritonsax. Soms is het wel onhandig en vooral zwaar, maar gelukkig zijn er be- 
hulpzame collega’s.

Tineke zit in de orkestcommissie samen met Charles, Ties, Sarah, Bram, Gilian en Dirk. Ze 
vinden het belangrijk dat iedereen mee kan denken over alles wat er speelt in het orkest. 
Inbreng van de muziek, overleg van het programma, samenwerking en het plezier zijn 
belangrijk. Je moet elkaar respecteren en iedereen zijn waarde laten maar elkaar ook helpen 
en kunnen aanspreken.

“Iedereen moet zijn of haar zegje kunnen doen. 
Zo kunnen we samen groeien tot een hechte 
club.”
Ook zit Tineke in het bestuur. Ze vindt het 
belangrijk dat je open een gesprek aan 
kunt gaan en dat een lid zich zo op zijn 
gemak voelt zodat het ook zijn of haar 
inbreng wil geven. Je moet het voor 
iedereen aantrekkelijk maken en houden.

Tineke Hermens komt uit een muzikaal gezin. Haar vader was leraar en gaf wiskunde en 
muziekles. Hij vond het jammer dat hij nooit een instrument had leren spelen.
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In memoriam
Jan van der Sommen

Op zaterdag 8 oktober werd Phileutonia opgeschrikt door het intens verdrietige nieuws dat Jan van der 
Sommen onverwacht was overleden.

Jan was bijna 60 jaar lid van onze harmonie, als muzikant maar zeker ook als instructeur en tam-
bour-maître. Hij was een geweldige slagwerker maar ook een uitstekende leraar die als geen ander de  
jeugdige pupillen aan zich wist te binden en op te leiden tot volwaardige leden van zijn slagwerkgroep. 
Met deze slagwerkgroep stond Jan jarenlang aan de top.  

Naast muzikant en instructeur was Jan, samen met zijn maat Sjef, het centrale punt in de vereniging. 
Moest er in het gebouw iets gebeuren, een concert worden voorbereid, een feestje georganiseerd? Jan 
was er en regelde het. Bijna elke dag was hij in het verenigingsgebouw te vinden; om te werken maar vaak 
ook gewoon voor de gezelligheid. Een biertje drinken aan de bar, moppen vertellen uit de oude doos of 
gewoon wat babbelen met de andere leden. Mede door zijn inbreng groeide Phileutonia uit tot de hechte 
vriendengroep die het is geworden. 

We zullen Jan missen als mens, als lid en als mentor. 

Namens alle geledingen van Phileutonia, 

Jan, bedankt voor de geweldige jaren samen!
We zullen je nooit vergeten.
.



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

Redactie:
Marie-José van Mierlo, Lisette 
Jansen, Bart Bouwman, Hilde 
Bouwman, Simon Verspaget, Ilse 
Essers, Miek Hustinx en Fenne 
van Dijk
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3 generaties Warmerdam

Phileutonia verwelkomt als nieuwe leden:

Kees van Bokhoven  -  bij zijn geboorte lid gemaakt door opa Paul van Thiel
Truus Lodewijk  -  Hoorn
Marieke van Acht  -  Tenor Saxofoon
Saskia Martens  -  Klarinet

Overleden

Jan van der Sommen

Lees het hele artikel 
via de link op onze website: 
https://www.phileutonia.nl/
archives/5389  

Wij van Phileutonia
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