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Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer 
heel wat gebeurd met onze vereniging. 
We hebben nieuwe medebewoners in 
ons pand aan de Kanaaldijk. We zijn 
hier erg blij mee; het pand wordt beter 
benut, we kunnen de kosten beter 
spreiden en op termijn zien we zeker 
ook mogelijkheden om elkaars optre
dens te versterken. 
  Met een nieuwe verwarmings
ketel kunnen we het gebouw weer aan
genaam warm kunnen stoken voor veel 
minder geld en zijn we plannen aan 
het maken voor de vervanging van ons 
lekkende dak. Als we dat gerealiseerd 
hebben, zitten we er wat ons pand 
betreft weer voor jaren warmpjes bij! 
  En dan hebben we natuurlijk 
ook nog de carnaval. Uitgedost in een 
prachtig Tiroler kostuum hebben we 
met ruim 120 muzikanten en com
missarissen in een bruisende optocht 
een flinke “kei” bijgedragen aan het 
Helmondse carnaval. We organiseerde 
met buurtvereniging “ Het oude huys” 
een gezellige kindermiddag en deden 
de Phillies met een grandioze act mee 
aan het Prijsbloaze. Het leverde een 
moie derde plaats op. Wij, en alle aan
wezigen in de zaal, hebben genoten 
van hun carnavaleske gospelmuziek 
onder aanvoering van Bram en vonden 
het een prachtige afsluiting van een 
geweldig carnaval 2012.
 
Sander van der Lande / President
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Column 
van de voorzitter

Tot vorig jaar waren de leden van onze harmonie en de kaarters van buurt-
vereniging ’t Oude Huys’ de enige bewoners van het pand aan de Kanaaldijk. 
Tijdens de jaarvergadering maakte onze voorzitter echter bekend dat de 
Phileutonia familie vanaf begin dit jaar uitbreidt met theatergezelschap 
Genesius en zanggroep Pabo. De voorzitters van beide verenigingen 
kwamen gedurende de nieuwjaarsreceptie aan het woord en zij spraken over 
“het warme bad” waarin zij terechtgekomen zijn. 

Genesius 
Toneelgroep St. Genesius is opgericht in 1899 en is daarmee de oudste toneel
vereniging van Helmond. Met ruim veertig leden van 16 tot 86 jaar brengt zij ieder 
jaar twee mooie stukken op de planken. Deze vereniging streeft naar hoge kwaliteit 
en gezelligheid. Vaak worden professionele regisseurs ingehuurd om de bijzondere 
producties van de grond te krijgen. Hierdoor kunnen de leden hun acteertalent 
ontwikkelen en kan het publiek genieten van mooie voorstellingen. Genesius 
kreeg in augustus vorig jaar te horen dat het zou moeten vertrekken uit de huidige 
oefenruimte aan de Van Weerden Poelmanstraat, een voormalige kleuterschool.

Pabokoor 
Zanggroep Pabo is een Helmondse muziekvereniging die is opgericht in 1969 als 
jongerenkoor door pastor Bert Bakker. Deze vereniging laat dus al ruim 40 jaar 
van zich horen in ZuidOost Brabant. Inmiddels heeft het koor met een ledenbe
stand van ruim 100 actieve leden en drie verschillende divisies zich ontwikkeld tot 
een allround zangvereniging. De naam “Pabo” is een afkorting van de Latijnse 
woorden “Pastor Bonus”, wat “Goede Herder” betekent. Dit was ook de plaats van 
oprichting: de Goede Her derparochie. Na veertig jaar verlaat Pabo zijn wortels in 
verband met de sluiting van deze kerk.

Zowel Genesius als het Pabokoor dachten langere tijd nodig te hebben om aan 
de nieuwe omgeving te wennen, maar al heel snel voelde “ons” gebouw als thuis.
Laten we proosten op samenkomst van harmonie, zang en theater onder één dak 
en laten we hopen dat de toekomst nog veel gezamenlijke creativiteit in het 
verschiet heeft!

Voor meer informatie over toneelgroep St. Genesius en zanggroep Pabo kunt u 
kijken op: www.toneelgroepgenesius.nl   www.zanggroeppabo.nl 

Naam / Hans van Genechten 

Leeftijd / 72

Lid sinds / 1956

Instrument / Tuba

Hobby’s buiten Phileutonia / Geen

Mooiste film / Kijk geen films

Beste boek / Lang geleden dat ik een

boek heb gelezen 

Favoriete CD / Opera, onder andere van 

Mozart en Verdi

Leukste TV-programma / Nieuws en 

actualiteitenprogramma’s 

Idool / De Zwaan

Leukste optreden / Rusland

Het liefst eet ik / Middageten

Het liefst drink ik / Bier

En tot slot / Zonder klank geen drank (in die 

volgorde)

LID OP DE BOK

Vrijwilligers in beeld 

Carnaval bij Phileutonia 
is meer dan muziek alleen!

Phileutonia verwelkomt 
nieuwe bewoners

Wie heeft ooit Mozart gezien in gezel schap van tientallen teletubbies, matrozen, 
paters, clowns, kabouters en nog veel meer vreemde uitdossingen? Bij Phileutonia 
kun je het meemaken! Een grote container vol met kleurige carnavalspakken, keurig 
gesorteerd op thema, maat, kleur en actualiteit. Met daarbij in overzichtelijk gestapelde 
dozen de accessoires als kousen, pruiken, brillen en hoofddeksels. Allemaal het 
werk van Piet van de Boogaard en Bert Klink die in deze tijd van het jaar bijna 
dagelijks tussen de carnavalspakken te vinden zijn. Nadat onze eigen vereniging 
prachtig uitgedost heeft lopen pronken in de Helmondse carnavalsoptocht, zijn Piet 
en Bert degenen die er met hulp van een heleboel vrijwilligers  voor zorgen dat 
alles weer netjes wordt uitgewassen, gestreken en waar nodig gerepareerd; een 
hels karwei, zeker als het weer slecht is geweest en de pakken dus nat en mod
derig terugkomen. Daarna wordt alles keurig gesorteerd en opgeborgen tot het 
jaar daarop als verenigingen uit de omgeving de pakken kunnen huren om er ook 
in hun stad nog eens de blits mee te maken. Dan begint het hele circus weer van 

voor af aan: tellen, passen, sorteren, 
repareren… Piet en Bert hebben er 
hun handen vol aan, maar ze doen 
het vol enthousiasme want “het is voor 
de vereniging!”
Henk de Gouw is de man die, samen 
met twee commissarissen, zorgt voor 
de aankoop van al die pakken. Elk jaar 
weer staat hij voor een moeilijke keuze; 
ruim 120 pakken moet hij kopen voor 
mannen en voor vrouwen, voor kinde
ren en voor personen met een XXL
formaat. En dat alles natuurlijk binnen 
het budget dat de vereniging daarvoor 
beschikbaar heeft gesteld. Dat kost 
heel wat uurtjes surfen op internet, 
snuffelen in de magazijnen en vooral: 
onderhandelen. Een lastige klus, zelfs 
voor iemand die zijn hele leven al in 
de mode werkt! Maar de voldoening is 
groot als het hele corps op carnavals
zondag vanaf het verenigingsgebouw 
richting optocht trekt, waar de mensen 
aan de kant reikhalzend uitkijken naar 
onze harmonie want “ hoe zullen ze er 
dit jaar weer uitzien?”
Inmiddels weten we allemaal het 
antwoord op die vraag; in prachtige, 
voor sommigen iets te luchtige, Tiroler 
kostuums trok Phileutonia deze car
naval door de straten van Helmond, 
als altijd een genot voor het oor maar 
deze keer vooral ook voor het oog van 
de vele honderden toeschouwers.

Colofon

De Phileutonia Nieuwsbrief 
wordt 4 keer per jaar uitgegeven 
en verspreid onder alle leden, 
commissarissen en sponsoren van 
Phileutonia.

Redactie:  
Marie-José van Mierlo, Lisette 
Jansen, Hilde van Eijndhoven, Bart 
Bouwman, Simon Verspaget en 
Inge Pebesma.

redactie@phileutonia.nl

Bert Klink Piet van de Boogaard Henk de Gouw
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Zondag - Phillies op de bühne bij Drunens carnaval
Na de optocht in Helmond gingen de Phillies gewoon nog even door naar het 
carnaval in Drunen. Met nummers als ‘Verdammt Ich lieb dich’ wist de jeugdka-
pel van Phileutonia de hele zaal enthousiast te krijgen om flink mee te hossen 
en te springen. Na een half uur konden ze onder luid gejuich het podium ver-
laten. Met een biertje in de hand en een colaatje voor de bobjes werd er nog 
lekker doorgefeest totdat alle blaaskapellen hun kunsten hadden laten horen. 
Tussendoor was er ook nog tijd genoeg om kapellen enthousiast te maken voor 
het Blaaskapellen festival dat voorafgaand aan de Royal Phileutonia Proms in 

de Warande door de Phillies wordt georganiseerd.

Vrijdag - Voorbereidingen
Op donderdag en vrijdag voor carna-
val waren de voorbereidingen voor het 
gezelligste feest van het jaar in volle 
gang. Verhuurde kostuums werden 
klaargemaakt en de geluidsinstallatie 
werd weer in perfecte staat gebracht. 
Een kleine, maar gedreven groep vrij-
willigers stortte zich op de aankleding 
van zaal en bar zodat het carnaval 
van Phileutonia 2012 goed van start kon 
gaan.

Zaterdag - 
De Bel en de Kei
Carnavalszater-
dag begon vroeg voor de carnavals-
kapel van Phileutonia. Om tien uur ’s 
morgens  waren de Hoijzeiers present 
bij Sociëteit Gezelligheid om samen 
met cv de Oranjebuurt serenades 
te brengen aan enkele bijzondere 
Oranje buurtbewoners.

  Terug bij de 
thuishaven van onze 
oranje gekleurde 
vrienden, werd het 
vat aangeslagen, 
huisordes uitge-
reikt en de kat de 

bel aangebonden. Onze Phillies 
namen het muzikale stokje over van 
de Hoizijers en maakten zich op om 
met de oranjebuurt naar de Steenweg 
te vertrekken, om daar samen met de 
Keiebijters het vat aan te slaan en de 
Kei op te graven. Carnaval 2012 is of-
ficieel begonnen. Alaaf!

Maandag - Kindermiddag
De kleintjes van Phileutonia konden 
hun hart ophalen tijdens de georga-
niseerde kindermiddag in het vereni-
gingsgebouw. Met vrolijke muziek van 
DJ Quincy, leuke spelletjes en een 
echte ballonnenfee was het feestje 
compleet.

Maandag - Prijsbloaze
Ook dit jaar waren de Phillies één van 
de kapellen die meededen aan het 
Prijsbloaze. Als gospelkoor verkondig-
den onze brothers & sisters hun liefde 
voor de muziek en dat werd goed ont-
vangen door het publiek dat helemaal 

uit z’n dak ging. Een 
derde prijs is zeker 
verdiend! 

Dinsdag - De laat-
ste lootjes…
De laatste lootjes in 
het verenigingsge-
bouw van Phileuto-
nia waren toch niet 

zo zwaar als de naam van 
deze middag doet vermoe-
den. Het was erg gezellig en 
een goede afsluiter van het 
Phileutonia carnaval 2012.

Woensdag - Opruimen
Na vier dagen volop feestvie-

ren, moet er ook weer opgeruimd 
worden. Opruimploeg, bedankt dat 
jullie het verenigingsgebouw weer 
netjes hebben gemaakt!

Agenda 

Zondag 15 april   
Voorspeeldag voor alle leerlingen en 
ensembles van Phileutonia

Woensdag 18 april 
Einduitvoering van het project
 “Zo klinkt onze muziek”

Zondag 22 april  
Deelname Slagwerkgroep aan 
slagwerkfestival in Obbicht

Zondag 20 mei 
Koffieconcert van Pieporkest, 
Tikgroep en Philbee met de AMV 
leerlingen

Zaterdag 23 juni 
Blaaskapellenfestival voorafgaand 
aan de Royal Phileutonia Proms

Zondag 24 juni  
Royal Phileutonia Proms in de 
Warande

Kletstoernooi “De Goeie To(o)n”
Vrijdag 12 okt. Eerste voorronde
Vrijdag 19 okt. Tweede voorronde 
Vrijdag 26 okt. Finale

We verwelkomen de 
volgende nieuwe leden 
Veerle van den Waardenburg Klarinet
Li-Ming Hillman AMV
Sarah Matheij Klarinet

Geboren
Joeri (8 februari 2012)
zoon van Jeroen Hornikx 
en Petry de Greef.

Rectificatie
In de Phileutonia nieuwsbrief van 
december 2011 werd de geboorte van 
Xander, zoon van Rob en Véronique 
Moers-Hornikx, vermeld met de verkeer-
de geboortedatum. De juiste geboorte-
datum van Xander is 7 oktober 2011.

Wij van Phileutonia
Carnaval 2012
Terugblik

Zaterdag - Het foute roze feest!
Het foute roze feest, hét foute feest waar je moet zijn geweest! Zaterdag 
18 februari  was het verenigingsgebouw van Phileutonia “the place to be” 
voor “foute” roze kostuums en veel bling bling. Onze Hoizeijers zorgden 
samen met “The Sound 
Experience” voor heerlijke 
carnavalskrakers, lekkere 
meezingers en heel veel 
gezelligheid!

Zondag - Optocht in Helmond
Piraten, Teletubbies of toch liever als 
Elvis? Ieder jaar is het weer een uitda-
ging om een nieuwe en originele outfit 
te vinden voor de ruim honderd leden 
en commissarissen die meelopen in 
de grootste optocht van het zuiden. 
En ook dit jaar is het weer gelukt: als 
Tiroler mannen en vrouwen versche-
nen onze mensen ten tonele met “Ich 
kauf’ mir lieber einen Tiroler Hut” als 
strijdlied.
  Tijdens de optocht was het 
koud, maar dat nam niet weg dat Phi-
leutonia zich van haar beste kant heeft 
laten zien. Vrolijk musicerend liepen 
onze muzikanten door de 
straten van de stad 
om iedereen te laten 
horen dat zij de car-
navalsgeest van ons 
Helmond een warm 
hart toedragen.


