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Wat een geweldige dag was 3 okto-
ber. Niet alleen voor jullie trotse 
president en de zeven nieuwe com-
missarissen maar voor Héél Phileu-
tonia. Dank aan iedereen voor het in 
mij gestelde vertrouwen. Maar ook 
nogmaals dank aan mijn voorgang-
er, Wim Hillenbrink, voor zijn presi-
dentschap gedurende de afgelopen 
jaren. 
Wat is het �jn om te zien en vooral 
ook om te horen dat we weer samen 
muziek kunnen maken nu we de 
pandemie en de maatregelen gro-
tendeels achter ons hebben gelaten.  
Met Bjorn, onze nieuwe tam-
bour-maître, voorop waren op 30 juli 
bij het gouden huwelijk van de 
jarige Sjef en zijn Koosje. We hebben 
goede sier gemaakt in Helmond met 
onze reeks mini-concertjes, die zeker 
voor herhaling vatbaar waren. We 
waren met velen in Bakel op de golf-
baan voor een serenade voor het 
100-jarige ‘Kuijpers Installaties’ van 
onze oud-president Wim. Diezelfde 
dag mocht ik aan een zevental stra- 
lende muzikanten een diploma 
uitreiken. Ook hadden we een klein 
maar zeer geslaagd concert van 
zowel het Philbee als het harmo-
nieorkest in ons eigen verenigings-
gebouw. Al deze activiteiten werden 
meteen vastgelegd op onze eigen 
website www.phileutonia.nl zodat 
niet alleen onze eigen leden maar 
ook de belangstellenden van buiten 
de vereniging kunnen zien en lezen: 
het gaat goed met onze Koninklijke 
Stadsharmonie. 

Op zondag 3 oktober heeft onze (oud) president, Wim Hillenbrink, zijn functie for-
meel overgedragen aan zijn opvolger Bert Jansen. Bij deze bijzondere gelegen-
heid zijn tevens 7 nieuwe commissarissen formeel geïnstalleerd. 

De ceremoniële handelingen bij het benoemen van Bert Jansen als president en de 
installatie van de commissarissen zijn in het bijzijn van vele genodigden en alle leden 
van de vereniging verricht door onze beschermheer Jan Renier Swinkels. Dit alles vond 
plaats in ons eigen prachtige verenigingsgebouw.

Wij danken de scheidende president Wim Hillenbrink. Hij is sinds november 2012 com-
missaris bij Phileutonia en volgde op 9 oktober 2016 Sander Van der Lande op als presi-
dent. Hij maakte zich tijdens zijn presidentschap o.a. sterk voor. de bestuursvorm met 
veel oog voor de jeugd.

De nieuwe president Bert Jansen is een bekende verschijning binnen onze vereniging, 
Maar velen weten niet dat hij al ruim 40 jaar betrokken is bij Phileutonia en sinds 25 jaar 
lid is van de Raad van Commissarissen. In 1983 was hij nauw betrokken bij de aankoop 
van ons mooie verenigingsgebouw. Hij heeft veel aandacht voor de leden, hij ziet het 
medebesturen van Phileutonia als een hobby om de hobby van andere mensen mo-
gelijk te maken. Wij hebben veel vertrouwen in Bert als president en wensen hem veel 
succes.

Ook  verwelkomen wij op deze feestelijke dag onderstaande heren als commissaris van 
KSH Phileutonia:
Pieter Michielsen,  directeur Rabobank Helmond Noord. 
Huub Jansen, Register accountant en partner bij Crowe Foederer. 
William verkoelen,  mede-eigenaar ict-bedrijf Digisolve.
Ayolt Jilderda, partner octrooibureau LIOC Patents&Trademarks.
Bernd Niesen, directielid Hafuba Meubelen.
Jeroen Dings, Kaakchirurg Elkerliek Ziekenhuis.
Arjen Vos, Directeur / eigenaar Verbi en VINI.nl

Alle nieuwe commissarissen wonen in Helmond en directe omgeving en hebben 
zonder uitzondering met veel enthousiasme gereageerd op de uitnodiging van onze 
beschermheer Jan-Renier Swinkels.
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Activiteiten

Phileutonia on Tour
Na een lange periode van stilte mochten we eindelijk weer muziek maken en daarvan wilden 
we heel Helmond laten meegenieten. Op zaterdag 10 juli trokken we daarom door de stad en 
lieten we op een vijftal locaties onze klanken horen. Door de nieuwe overheidsmaatregelen die 
daags daarvoor op de persconferentie bekend waren gemaakt, viel dat nog niet mee. Onze 
miniconcerten mochten alleen doorgaan als de bezoekers, op voldoende afstand van elkaar,  
konden zitten. In allerijl werden stoelen gecharterd die met een grote aanhangwagen van de 
ene plaats naar de andere werden gebracht. Lof voor de mensen die deze taak op zich namen!
Vanaf de Markthal in Brandevoort trokken we via Mierlo-Hout naar het Elkerliek ziekenhuis. 
Hierna ging het verder naar de wijk Dierdonk bij de AH, om ten slotte te eindigen in de Kasteel-
tuin. We zorgden voor vrolijke muziek, het weer was ons gunstig gezind, het toegestroomde 
publiek was enthousiast en trok regelmatig met ons mee naar de volgende locatie. 
Hoewel het best een zware dag was, 5x een concert van 30 minuten en tussendoor snel op de 
�ets naar een volgende locatie rijden, hebben ook de muzikanten genoten. Het was �jn om 
weer samen te spelen en op te mogen treden voor publiek. Precies dit is het wat het spelen bij 
de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia zo leuk maakt. 

BBQ Phileutonia
Al vele malen was het uitgesteld. Steeds weer waren het de coronamaatregelen die maakten 
dat dit evenement met zo veel mensen die rond zouden lopen en mogelijk geen mondkapje 
zouden dragen of afstand houden, moest worden uitgesteld. Maar op 28 september was het 
zover. Aansluitend op de serenade bij Kuijpers, het familiebedrijf van onze commissaris Wim 
Kuypers dat onlangs het predicaat ‘Koninklijk’ in ontvangst mocht nemen, was er een barbecue 
voor al onze leden. Deze keer dus niet als begin van de zomervakantie maar als begin van een 
nieuw muzikaal jaar. Traditiegetrouw zijn we gestart met het uitreiken van de diploma’s aan 
Daphne Broers, Anne Tilburgs, Willem van der Zanden,  Indy de Kinderen, Fenne van Dijk, Hielke 
Waterschoot en Eva van der Zanden. Na de hartelijke felicitaties voor ieder van hen, hebben we 
genoten van een gezellig samenzijn en een fantastisch verzorgde, heerlijke barbecue. 

Presidentswissel en installatie commissarissen
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Vervolg activiteiten

Phileutonia verwelkomt als nieuw lid:
Theo Franx - Saxofoon
Irma Jansen - Gestemd slagwerk
Boukje Dreverman-den Ouden - Opleidingen

Phileutonia verwelkomt als nieuwe commissaris:
Huub  Jansen
Ayolt Jilderda
Pieter Michielsen
William Verkoelen
Jeroen Dings
Bernd Niessen
Arjen Vos

Jubileum:
30 juli 2021 - Gouden bruiloft van Sjef en Koosje

Busje komt zo...
Als Paul de Leeuw vraagt of je mee wilt werken aan zijn nieuwe programma “Busje 
komt Zo”, zeg je natuurlijk ja. Fanfare de Vooruitgang kreeg deze vraag en heeft 
daarna contact gezocht met Phileutonia om dit verzoek samen te honoreren. En 
zo gingen we op 1 oktober met de Opleidingsorkesten en met Slagwerkers van De 
vooruitgang en van Phileutonia op bezoek bij de familie Pfa� voor een verras- 
singsoptreden.

Wij van Phileutonia

Agenda
za 27 nov. - 19:30 uur
Ceciliafeest georganiseerd door straat-
korpscommissie - wordt verplaatst i.v.m. 
aangescherpte coronaregels.

zo 19 dec. - 15:00 uur
Kerstconcert Harmonieorkest

zo 9 jan. - 15:00 uur
Nieuwjaarsconcert verzorgd door het 
Philbee orkest

vr 25 mrt. - 19:30 uur
Concert met de jeugd groepen van 
Phileutonia: Jeugdslagwerkgroep, 
Pieporkest, Applaus en Hard Zat

za 26 mrt.
Uitwisseling met Oranje Harmonie in 
Wouw

za 9 apr.
Uitwisselingsconcert van Philbee in 
Phileutoniagebouw

zo 1 mei - 12:00 uur
Openingsconcert in het Carat

za 18 jun.
Concert in het Speelhuis door Harmo-
nieorkest. Met diverse gastoptredens.

zo 17 jul. - 13:00 uur
Concert in Carat met Philbee, Applaus, 
Jeugdslagwerkgroep Hard Zat

za 17 sept. - zo 18 sept.
Deelname aan jubileumconcert Lambar-
di. Zaterdag samenwerking concert. 
Zondag diverse activiteiten voor de hele 
vereniging in en rondom het speelhuis.

zo 25 sept.
Deelname aan de viering bevrijding 
Helmond


	Phileutonia Nieuwsbrief PDF - pagina 1
	Phileutonia Nieuwsbrief PDF - pagina 2-3
	Phileutonia Nieuwsbrief PDF - pagina 3

