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De voorbereidingen voor de Prom 2012 
waren goed, de inzet van de vele vrij-
willigers was geweldig, het programma 
was rijk en gevarieerd en de muziek was 
van hoge kwaliteit. Het enige wat we niet 
in de hand hadden was het weer. Het 
was koud en nat waardoor het aantal 
toe schouwers wat minder was en de 
inmiddels zo bekende goede sfeer uit-
bleef. Gelukkig hadden we op de zater-
dagmiddag een bruisend kapellenfesti-
val, voor het eerst georganiseerd door 
onze eigen Phillies. Onze Koninklijke 
Stadsharmonie heeft zich hiermee op-
nieuw stevig op de Helmondse kaart 
gezet.
Tijdens een ingelaste ledenvergadering 
hebben we besloten om ons vereni-
gingsgebouw flink te renoveren; het 
dak gaat er af en de constructie wordt 
zo aangepast dat de kolommen in de 
zaal kunnen verdwijnen. Een enorme 
kostenpost voor onze vereniging. Met 
gezamenlijke inzet moet het lukken 
om de kosten te dekken; de Gemeente 
Helmond zorgt voor een gunstige lening, 
de raad van commissarissen doneert 
een behoorlijk bedrag, we starten een 
grootse loterij en er komt een commis-
sie die fondsen gaat werven. Als alle 
werkzaamheden zijn voltooid, hebben 
we een modern en goed ge-outilleerd 
verenigingsgebouw waarvan we weer 
vele jaren kunnen genieten.
 
Sander van der Lande / President
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Column 
van de voorzitter

De maand oktober staat weer voor de deur en dat betekent dat het carna-
valsseizoen weer langzaam op gang komt. De kletsers hebben hun creaties 
in de grondverf staan. Daarom weer hoog tijd om ze voor te stellen aan het 
publiek. Voor het tweede jaar wordt dan ook het kletstoernooi onder de naam 
“DE GOEIE TO(O)N” georganiseerd door de Stichting Klets en Zwets in Helmond
in samenwerking met de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Een toernooi
dat zich vorig jaar al mocht verheugen op heel veel publieke belangstelling.

Het toernooi is bedoeld om nieuwe talenten of minder ervaren kletsers de kans te 
geven om ervaring op te doen én om ervaren kletsers de gelegenheid te bieden 
om hun klets, die zich nog in de try-out fase bevindt, uit te proberen.

Het toernooi kent twee voorronden waarbij er elke avond negen kletsers optreden. 
Deze voorronden vinden plaats op de vrijdagen 12 en 19 oktober. In de finale, op 
vrijdag 26 oktober, zullen, nadat Striepke Veur de zaal heeft opgewarmd, zes 
finalisten gaan strijden om de wisseltrofee “DE GOEIE TO(O)N”. Daarnaast zal er 
voor de publiekswinnaar de FRANS BRUGMANSPUBLIEKSPRIJS te verdienen 
zijn. Bovendien kunnen er drie kletsers een wildcard verdienen voor de voorron-
den van de Keiekletsavonden om de Zilveren Narrenkap.

Voor deze editie hebben zich maar liefst 35 kletsers aangemeld. Er kunnen slechts 
18 deelnemers geplaatst worden. Dit betekent dus dat een groot aantal kletsers 
teleurgesteld moest worden. De organisatie is uiteraard bijzonder content dat de 
kletsers graag op dit toernooi willen optreden. De muziek wordt verzorgd door De 
Hoizeiers en De Phillies.

Kaarten bestellen kan vanaf heden via e-mail 
(harmonie@phileutonia.nl) of tel. (0492–549961).

Naam / Mitch Quaedvlieg 
Leeftijd / 10
Lid sinds / 2010
Instrument / Kleine trom + Drumstel
Hobby’s buiten Phileutonia / Drummen en 
voetbal
Mooiste film / Golden Compas
Beste boek / Weg uit de peel 
Favoriete CD / Geen
Leukste TV-programma / Spangas 
Idool / geen
Leukste optreden / Proms 2012
Het liefst eet ik / Frietjes
Het liefst drink ik / Cola

Naam / Famke Jansse 
Leeftijd / 13
Lid sinds / 2010
Instrument / Saxofoon
Hobby’s buiten Phileutonia / Mode-ontwerpen/
tekenen
Mooiste film / De kleine prinses
Beste boek / Meidenmagazine 
Favoriete CD / Hitzone
Leukste TV-programma / Gtst 
Idool / Famke Jansen
Leukste optreden / Kerstconcert Elkerliek 
Ziekenhuis
Het liefst eet ik / Andijviestamppot
Het liefst drink ik / Ijsthee met prik
Tot slot / Ik ben van plan heel beroemd te worden 
met saxofoonspelen.

LEDEN OP DE BOK

Vrijwilligers in beeld 

Kletstoernooi 
“De Goeie To(o)n”
 

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

Entree voorronde € 6,- (€ 5,- bij voorverkoop) 
Entree finale €11,- 
(€ 10,- bij voorverkoop)
Passe-partout € 17,50

Ze kwam vijftien jaar geleden binnen 
met een mandoline maar speelt nu al 
jarenlang klarinet in het harmonieor-
kest. Bij de zustervereniging kon ze 
destijds niet terecht maar gelukkig 
was ze bij onze vereniging meer dan 
welkom. 
Joke van Sas startte met klarinetlessen, 
kwam al snel in het B-orkest en al voor-
dat ze zichzelf voldoende bekwaamd 
had om door te kunnen stromen naar 
het harmonieorkest was ze gestrikt 
voor de Proms-commissie. Inmiddels zit 
ze al acht jaar in het bestuur van onze 
Koninklijke Stadsharmonie waar ze 
zorg draagt voor de ledenwerving en de 
opleiding. In die functie legt ze contac-
ten met basisscholen, is ze een eigen 
AMV opleiding gestart (waarover we 
in de vorige nieuwsbrief al berichtten), 

houdt ze alle nieuwe leden nauwlettend 
in de gaten en stimuleert en motiveert 
ze onze jonge talenten waar dat nodig 
is. Joke kent alle leerlingen en alle 
leerlingen kennen Joke! 
Negen jaar is volgens Joke de ideale 
leeftijd om te starten met musiceren, de 
vingers zijn dan lang genoeg en de tan-
den hebben de goede stand. Bovendien 
zijn de kinderen dan nog niet in beslag 
genomen door één van de talloze 
sportverenigingen. Ook dat laatste is 
belangrijk want muziek maken bij Phile-
utonia kost veel tijd, de kinderen krijgen 
er echter veel meer voor terug: een op-
leiding, een gezellige vereniging en de 
nimmer aflatende aandacht van Joke. 
Zo’n 400 uur per jaar is ze actief bij de 
vereniging, je zou bijna vergeten dat ze 
ook nog een fulltime baan heeft…

Wie denkt aan 
ledenwerving, 
denkt aan 
Joke van Sas



SpringArt 
kids in 
Helmond
De soroptimistclub Helmond-Peelland 
wilde een goed doel steunen, de Stich-
ting Leer geld wil kinderen helpen die 
om fi nanciële redenen geen lid kunnen 
worden van een sport- muziek- of dans-
club en een groot aantal organisaties 
wilde daar graag haar medewerking 
aan verlenen. Op 1 september jongst-
leden was er een grote manifestatie in 

de kasteel

tuin; allerlei verenigingen presenteerden 
zich aan de Helmondse jeugd met de 
bedoeling hen te stimuleren om mee te 
gaan doen. Geld mag daarbij geen 
probleem zijn; de Stichting Leergeld 
staat garant voor de kosten als ouders 
daar niet toe in staat zijn. 
Ook leden van de Koninklijke Stads-
harmonie Phileutonia waren aanwezig. 

Onder een stralend zonnetje demon-
streerden enkele jonge leden van 
het tamboerkorps  zich aan de vele 
geïnteresseerde kinderen die enthousi-
ast mee trommelden en toeterden. Joke 
van Sas en Jan van der Sommen had-
den er hun handen vol aan hoewel ze 
flink werden geassisteerd door de mee-
spelende leden. Heel wat brochures 
met informatie over de opleiding en de 
kosten werden uitgereikt.  En natuurlijk 
hopen we allemaal dat deze gezellige, 
actieve middag weer een aantal nieuwe 
muzikanten gaat opleveren voor onze 
harmonie. Met dank aan de soroptimist-
club, de Stichting Leergeld, de sponso-
ren en alle andere organisaties die hun 
medewerking hebben verleend.

Agenda 

kletstoernooi “De Goeie To(o)n” 
i.s.m. de stichting “Klets en Zwets”. 

Vrijdag 12 oktober 20:00
1e voorronde. Zaal open 19.30 uur.

Vrijdag 19 oktober 20:00
2e voorronde. Zaal open 19.30 uur.

Vrijdag 26 oktober 20:00
Finale.  Zaal open 19.30 uur.

Zondag 28 oktober 12:00
Slagwerkconcert ter voorbereiding 
op Concours

Zondag 4 november 
Najaarsconcert Harmonieorkest

Zaterdag 24 november 12:00
Slagwerkconcert ter voorbereiding 
op Concours

Zaterdag 8 december 
Concours van de Slagwerkgroep 
in de Nobelaer in Etten-Leur.

We verwelkomen de volgende nieuwe 
leden bij Phileutonia:

Lara van Erp Bariton
Puck Kuijpers Klarinet
Lobke van Lier Klarinet
Loes van Lieshout AMV
Nienke van der Meulen Dwarsfluit
Denise Veldboer Trompet
Sophie Vermaes Klarinet
Koen Verstappen Klarinet
Boris Wesseldijk Klarinet
Cor Claassen Vrijwilliger
Thijs Kuhn Slagwerk

Wij van Phileutonia

Royal Phileutonia Proms 
2012 - terugblik
Zoals uit bijgaande beelden blijkt, was de eerste editie van het Royal Phileutonia 
Proms Kapellenfestival, georganiseerd door gastheer “De Phillies”, een geweldi-
ge happening. Mede dankzij het gunstige weer op zaterdag kwamen de deelne-
mende muzikanten, en zeker ook het aanwezige publiek, ruimschoots aan hun 
trekken. Proficiat Phillies, we kijken al uit naar de volgende editie.

Op zondag zat het weer jammer genoeg niet mee. Maar ondanks de voortdurende 
regen bleven alle deelnemers positief en werd het gehele dagprogramma onverkort 
en met veel plezier gepresenteerd aan het aanwezige dappere en zeer gemotiveerde 
publiek. Tijdens het avondprogramma “Phileutonia & Friends” was het gelukkig droog 
maar wel koud. Echter, mede dankzij het geweldig en gevarieerd muzikale programma 
bleef het ondanks alles toch toegestroomde publiek zeer enthousiast en werd het 
geheel wéér een fantastisch muzikaal succes. 

Gezamenlijk kijken we uit naar de volgende editie van de Royal Phileutonia Proms, dat 
volgend jaar op 29 & 30 juni, evenals in 2011 georganiseerd zal worden in samenwer-
king met Samenloop voor Hoop.

Het seizoen ’11-’12 werd afgesloten met de traditionele diploma-uitreiking en barbecue 
op de laatste repetitie-avond. Dit jaar werden er maar liefst 27 diploma’s uitgereikt 
door beschermheer Jan Renier Swinkels en voorzitter Sander van der Lande. Voor 
iedereen applaus, maar speciaal voor twee leerlingen: Famke Jansse, saxofoon, 
diploma A en Mich Quadflieg, slagwerk A. Zij slaagden allebei met lof. Om hen  extra 
in het zonnetje te zetten, staan zij deze nieuwsbrief in “Lid op de bok”.

Ter afsluiting van de avond was er voor iedereen heerlijk eten, verzorgd door de buurt-
vereniging ‘t Oude Huijs.

Nu de vakanties ten einde zijn, is bij Phileutonia het nieuwe seizoen op 21 augustus 
opgestart met het jaarlijkse “inblazen” bij, en op uitnodiging van Wim en Anka Kuijpers. 
Het weer was ons goed gezind zodat dit verenigingsevenement sinds drie jaar weer 
plaatsvond in hun prachtige tuin in Bakel. De opkomst van leden, commissarissen, 
vrijwilligers en belangstellenden was zoals gebruikelijk meer dan goed en de verzor-
ging was fantastisch. Iedereen genoot. Vóór, tijdens én na het inblazen!

Wim en Anka, hartelijk bedankt!

Afsluiting seizoen 
2011-2012

Inblazen
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