
We hadden een lekkend dak en stook-
ten ons arm. Met hulp van een heleboel 
vrijwilligers zorgde Bouwbedrijf Van den 
Heuvel binnen enkele weken voor een 
complete metamorfose. We repeteren 
nu in een prachtig modern gebouw, we 
hebben een mooie overzichtelijke zaal 
en alle emmers kunnen weer wor  den 
ge  bruikt voor datgene waarvoor ze be-
doeld zijn. Nu is het moment gekomen 
dat de leden zelf in actie moeten komen 
zoals ze ook hebben toegezegd op de 
speciaal ingelaste algemene ledenver-
gadering. Geen contributieverhoging,  
geen bezuinigingen op de vele facilitei-
ten die de vereniging haar leden biedt 
maar een aanzienlijk geldbedrag dat 
door de leden zelf zou worden opge-
bracht o.a. met een grote loterij. 
De plannen rond deze loterij maakten 
twee dames die nauw betrokken zijn bij 
Phileutonia, enthousiast. Ellen de Wolf en 
Martine Velthuis wierpen zich spontaan
op om te assisteren en vanaf dat moment 
zijn ze wekelijks in touw geweest om 

de lotenverkoop in goede banen te 
leiden. Ellen speelt klarinet en zit in het 
B-orkest en Martine is de vrouw van 
Kees, die tenorsax speelt bij Phileuto-
nia en moeder van Lotte (dwarsfluit) en 
Pim (tenorsax). Hoewel beide dames 
naast hun huishouden een drukke baan 
hebben, Ellen is leerkracht op een me-
disch kleuterdagverblijf in Eindhoven 
en Martine is doktersassistente,  zijn ze 
enorm actief binnen de loterijcommis-
sie. Verschillende vergaderingen waren 
nodig voordat het plan van aanpak 
gemaakt was, de prijzen vastgesteld en 
de hele papierwinkel geregeld. Vanaf  
de start van de loterij (eind november) 
zijn ze elke dinsdagavond te vinden in 
de huiskamer van ons verenigingsge-
bouw. Ze verkopen loten, registreren 
de nummers en leggen adressen en 
telefoonnummers vast. Een verantwoor-
delijke taak want niks mag er fout gaan, 
alles moet kloppen. Het is veel meer 
werk dan ze gedacht hadden, Martine 
heeft er zelfs een speciaal computer-

programma voor ontworpen, maar het 
geeft ze veel voldoening; ze worden 
aangestoken   door het enthousiasme 
van de verkopers, bovendien zijn zij 
degenen die de loten mogen overhan-
digen. Alle kopers hopen dat ze het lot 
krijgen waarop de prijs valt en Ellen en 
Martine mogen hen dat “winnende lot” 
geven. 
Inmiddels zijn er al veel loten verkocht 
waardoor de grote onkosten gedekt 
zijn; ook de laatste loten moeten echter 
nog worden verkocht, juist die loten 
gaan zorgen voor de winst. Ellen en 
Martine hopen dan ook dat iedereen 
zich nog even heel fanatiek gaat inzet-
ten voor de lotenverkoop, niet alleen de 
leden maar ook de commissarissen en 
niet te vergeten de andere gebruikers 
van ons mooie verenigingsgebouw. En 
als dan straks op 19 april en op 24 mei 
door notaris Spoormakers de winnende 
loten worden getrokken  zullen ze heel 
gelukkig zijn om al die blije mensen die 
een mooie prijs gewonnen hebben.
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Als ik dit stukje schrijf,denk ik nog even 
terug aan die prachtige optocht met 
carnaval toen onze muzikanten in een 
snijdende kou een hartverwarmend op-
treden verzorgden. Deze keer niet in 
nieuwe kostuums maar in een oude out-
fit die gecompleteerd werd met een ori–
gineel, door de leden zelf ontworpen, 
hoofddeksel. “Un nei dak mar un ouw 
pak” zo luidde ons motto en zo kom ik
op het volgende. Na een geweldige 
start, de verkoop van bijna 100 loten op 
de startdag, zijn er nu ongeveer 800 lo-
ten verkocht. Daarvoor heeft een aantal 
fa natieke leden en commissarissen zich
enorm ingezet. De mensen die nog niets 
hebben gedaan wil ik hierbij aansporen 
om nu tot actie over te gaan. Juist de 
laatste 200 loten zorgen ervoor dat een
deel van de verbouwing kan worden 
terugverdiend. Ik wil daarom vanaf deze 
plaats alle leden, commissarissen en 
overige gebruikers van ons gebouw (to-
neelvereniging Genesius, zangvereni-
ging Pabo en de buurtvereniging) op-
roepen om allemaal een “lootje” bij te
dragen en samen de laatste 200 loten 
te verkopen. Alleen als we alle 1000 
loten verkopen, zullen we bij de trek-
kingen op 19 april en 24 mei niet alleen 
blije mensen zien die  een prijs gewon-
nen hebben maar ook een blije voorzit-
ter die de schuldenlast van zijn vereni-
ging een heel stuk teruggebracht heeft. 
 
Sander van der Lande / President
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Voor de tweede keer zullen Samenloop voor Hoop en de Phileutonia Proms 
de krachten bundelen om weer een bijzonder evenement te laten plaatsvinden. 
In het weekend van 22 en 23 juni zal de 24-uurs loop ten bate van KWF 
Kankerbestrijding muzikaal worden begeleid en uitmonden in de traditionele 
Royal Phileutonia Proms. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Contracten 
worden getekend, de vergunning is aangevraagd, er wordt volop vergaderd 
en gemaild en natuurlijk…. iedere avond een kaars gebrand voor mooi weer!

De leden en geledingen van Phileutonia zullen het hele weekend een hoofdrol 
vervullen. De muzikale programmering is zo goed als rond. Na de opening van de 
loop door het straatkorps van Phileutonia wordt gestart met het kapellenfestival. 
Dit kapellenfestival wordt afgesloten door een aantal ijzersterke lokale bands, 
waaronder Juicy Flavour.
Een van de meest besproken momenten tijdens de vorige samenwerking was de 
meer dan indrukwekkende kaarsenceremonie. Duizenden kaarsen rondom de 
vijver, twee indrukwekkende minuten van stilte en stemmige muziek. Dit jaar zal 
de kaarsenceremonie muzikaal worden begeleid door het Philbee orkest in een 
mooie samenwerking met de Joe Coverband. Deze 13 koppige band vertolkt 
muziek in alle genres, zolang deze maar ooit door Joe Cocker is gezongen. 
Ingetogen waar het past bij de kaarsenceremonie, het leven vierend in krachtige 
rocksongs na de gedachtenis. De afsluiting van de zaterdag is aan ras-entertai-
ner Joel Borelli. 

De zondag begint al op tijd, de wandelaars gaan immers ook 24 uur non-stop 
door. Ingrediënten voor de ochtend en middag zijn onder andere popkoor Voyss, 
Bigband Memory, de Curley Brackets, accordeonvirtuozen Locos Lindos  en onze 
vrienden van de Rimboband. De afsluiting van de Samenloop voor Hoop, waarna 
de Royal Phileutonia Proms vloeiend verder gaat, wordt gedaan door het Piep-
orkest en de Tikgroep met de Hippe Gasten. Deze theatermakers brengen een 
enthousiaste show voor een groot publiek.
De slagwerkgroep herhaalt haar succesvolle samenwerking met saxofonist Thijs 
van Otterloo, nu hopelijk met heel wat beter weer en publieke belangstelling.  Aan 
het einde van de avond verzorgt het harmonieorkest het laatste optreden van de 
avond. Hiervoor is Hello Goodbye Joris Linssen en zijn geweldige band Caramba 
de speciale gast. Zij brengen met onze eigen gasten een vurige en intieme show 
van Mexicaanse muziek en Nederlandse teksten. 
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Ellen de Wolf en Martine Velthuis
Een nieuw dak maar wie zal dat betalen?

Wanneer de vraag vanuit de PR Commissie komt 
of Carel het leuk zou vinden om als lid op de bok 
in de aankomende nieuwsbrief te verschijnen, 
antwoordt hij dat het wel lollig is om een keer “op 
de bok” te mogen. Het is weer eens wat anders 
dan op de barkruk. De toon is gezet, Carel Noijen 
in beeld:
Carel is nu 38 jaar lid van Phileutonia en speelt 
bas- trombone bij het A-orkest. De mooiste her-
inneringen aan deze club zijn de verre concert-
reizen en het altijd plezier hebben aan de bar. 
Net als bij veel leden, speelt dus ook bij Carel de 
sociale factor een belangrijke rol. Zoals hij zelf zegt: 
“Bij Phileutonia heb ik met mensen leren omgaan.”

Zelf is Carel, naast het musiceren in het A-orkest, 
ook te vinden bij andere activiteiten. Zo draait hij 
af en toe een bardienst, geeft hij advies bij interieur-
vragen en zit hij sinds kort in de commissie die 
de bar een opknapbeurt gaat geven. 
Tot slot benadrukt hij dat het heel prettig is om bij 
Phileutonia zo ontspannen jezelf te kunnen zijn. 
Carel wil deze club voor geen goud missen en hij 
hoopt dat hij nog heel lang van de partij is.
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We verwelkomen de volgende 
nieuwe leden bij AMV: 
Judith van der Aa
Lucas Carrasco 
Britt D.
Triana Solis Carrasco

Getrouwd: 
Bart en Hilde Bouwman- van 
Eijndhoven  
op 6 maart 2013

Wij van Phileutonia

Na uitvoerig beraad, lang zoeken naar precies de juiste muziek en veel repetities is 
het dan op zondag 21 april om 14.00 uur eindelijk zo ver. Phileutonia zal in het nieuwe 
Speelhuis een concert geven met Wim Daniëls: stadsdichter van Helmond, schrijver, 
columnist en bekend radio- en tv persoon. 

in een gedicht geschreven door Wim Daniëls over de samenstelling van de Hel-
mondse bevolking wordt met humor en emotie verteld over culturen en landen maar 
ook over persoonlijke gebeurtenissen van Wim. Phileutonia ondersteund dit gedicht 
met passende muziek uit de verschillende landen. Denk hierbij aan: het Friese 
Volkslied, oremos (Spanje) en out of Africa (Afrika). 

Wil je dit mooie concert zelf beleven of je familie meenemen naar dit unieke op-
treden van Phileutonia, dan kunnen kaarten à € 10,- worden gekocht bij Theater ’t 
Speelhuis; bij de kassa en online (www.theaterspeelhuis.nl).

Wat speelt er
in het bestuur? 
iedere maand wordt er door het bestuur 
vergaderd over het reilen en zeilen van 
onze mooie vereniging. Recentelijk is een 
eerste mail rondgestuurd met ‘Nieuws uit 
het bestuur’: een info-bulletin waarin het 
bestuur graag meer inzicht geeft in de lo-
pende zaken. ook in deze nieuwsbrief is 
er ruimte voor wat zaken die momenteel 
spelen in het bestuur.

Hellemunten sparen
HelleMUNT is een echt ‘Hellemonds’ 
spaarsysteem dat een unieke verbinding 
legt tussen de lokale bevolking, verenigin-
gen, goede doelen, welzijnsinstellingen 
en de lokale ondernemers. Diverse on-
dernemers in Helmond zijn aangesloten 

bij dit initiatief en na het aanschaffen van 
de Hellemunt pas kun je bij veel winkels 
punten sparen. Middels deze punten kun 
je onze vereniging steunen wanneer je 
dit aangeeft op de website behorende bij 
deze actie. Voor meer informatie kijk op: 
www.helliemunt.nl

Beleidsplan Phileutonia
Tijdens de afgelopen ledenvergadering 
stond dit punt op de agenda en heb-
ben we een inkijkje gegeven in waar we 
naartoe willen. ook hebben we aangege-
ven dat we dit plan willen gaan inzetten 
om voor alle leden van onze vereniging 
een duidelijker beeld te scheppen van 
de doelstellingen van Phileutonia. op dit 
moment zijn bijna alle onderdelen van dit 
plan gereed en zijn we bezig om dit op 
een duidelijke en overzichtelijke manier 
te bundelen. jullie horen hier snel meer 
over.

Agenda

Vrijdag 19 april  20:00 

Eerste trekking van de grootse loterij ”Het dak 

eraf” met prijzen van € 100 tot € 1.000. 

Zondag 21 april 14:00 

Concert Harmonieorkest samen met Wim 

Daniëls in Theater Speelhuis. 

Woensdag 24 april 19:00 

Einduitvoering van het project ”Muziek is Cool” 

waarbij basisschoolleerlingen kennis hebben 

gemaakt met harmoniemuziek. Verenigings-

gebouw. 

Vrijdag 24 mei  20:00 

Tweede en laatste trekking van de grootse 

loterij ”Het dak eraf” met prijzen van € 100 tot 

€ 1.000 en de hoofdprijs van € 10.000.

Zondag 9 juni  11:00 

Koffieconcert van Pieporkest, Tikgroep en 

PhilBee met de AMV-leerlingen als kennisma-

king voor potentiële leerlingen. Verenigingsge-

bouw.

Za. 22 juni + Zo. 23 juni 12:00 

Groots muzikaal evenement in Carat-Paviljoen 

en Warandepark i.s.m. Samenloop voor Hoop 

Helmond.

Zondag 6 oktober  

Roulerend optreden op 3 verschillende locaties 

in de stad door Phileutonia, Genesius en Pabo 

met een nazit in het Verenigingsgebouw met 

muziek van Sticks.

Vrijdag 11 oktober  20:00 

Eerste voorronde van het kletstoernooi  

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

Zwets”. Zaal open 19.30 uur.

Vrijdag 18 oktober  20:00 

Tweede voorronde van het kletstoernooi  

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

Zwets”. Zaal open 19.30 uur.

Vrijdag 25 oktober  20:00 

Finale van het kletstoernooi ”De Goeie To(o)n” 

i.s.m. de stichting ”Klets en Zwets”. Zaal open 

19.30 uur.

Carnaval 2013
Geen nieuw pak, wel een nieuw dak! Alle leden 
hadden de opdracht gekregen om een hoedje te 
maken dat iets te maken had met het nieuwe dak 
en dat te dragen tijdens de optocht. iedereen had 
goed zijn best gedaan, zoals de foto’s laten zien… 

in Helmond, 
Wim Daniëls 
met KSH 
Phileutonia
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