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Vijftiende editie  
Royal Phileutonia Proms 
Alle ingrediënten voor een geweldig feest waren aanwezig. Een perfecte 
voorbereiding, een spetterend programma, de meest ideale weersomstandig-
heden en natuurlijk de duizenden bezoekers maakten van deze vierde juli een 
onvergetelijke dag. Als opmaat de Duitse avond op zaterdag met onze 
muzikale vrienden uit Hünsborn, die ons alvast in feeststemming bracht. Deze 
extra zaterdag is ons goed bevallen en zorgde ervoor dat de orkesten van 
Phileutonia in een ontspannen sfeer konden soundchecken. 
 
En dan de Proms. Vanaf het eerste programmaonderdeel tot en met het laatste een 
muzikaal evenement waar de sfeer erin zat. Door alle geledingen van Phileutonia 
en alle gasten werden we meegenomen met al die verschillende muziekstijlen.

Heel veel dank gaat uit naar de vele leden en vrienden van Phileutonia die de dag 
tot een succes hebben gemaakt. Graag tot volgend jaar!

Reactie van Gerard van Maasakkers

Zin in een feestje?
De Royal Phileutonia Proms heeft 
dit jaar alle records gebroken. Niet 
eerder kwamen zoveel bezoekers op 
de jaarlijkse muzikale happening af. 
Het optreden van Ellen ten Damme 
was voor mij een openbaring. Wat 
een artieste! Hulde aan onze Proms-
commissie. Onder leiding van Cor 
van Lierop is een prestatie van formaat 
geleverd.
Een week later mocht ik aan 21 leden 
van onze vereniging een muziekdiploma 
uitreiken. Prachtig om te zien dat zowel 
jong als oud dit jaar een stap heeft ge -
maakt op de muzikale ladder. Inmiddels 
zijn we druk bezig met onze reis naar 
Turkije. Eind oktober stappen we met 
120 man het vliegtuig in richting Izmir, 
waar we twee concerten zullen geven.
Eind november staat het jubileum-
weekend gepland. Op vrijdag verzorgen 
de commissarissen van Phileutonia 
een koninklijk diner. Onze eigen har-
monie tekent voor de muzikale omlijs-
ting. Daags erna maken alle koren en 
harmonieën uit Helmond en omgeving 
hun opwachting. De zondag begint 
met een speciaal ochtendconcert voor 
ouderen. Het Ceciliafeest voor al onze 
leden met partners later op de dag be-
sluit de feestelijkheden. Een 160-jarig 
jubileum en 100 jaar ‘koninklijk’: laten 
we er samen van genieten!

Sander van der Lande, President  
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Column 
van de voorzitter

Dag Adri ,

Het was zo druk gisteren, dat ik je niet meer echt 

goed heb kunnen bedanken. Dat doe ik dus bij deze. 

Het was groot feest, gisteren! We zagen er (door de 

zon en de stemming vd gitaren) wel wat tegenop, 

maar het was fantastisch om te doen. Hartstikke 

bedankt, ook aan de mensen van het orkest en de 

organisatie!

Gerard van Maasakkers

www.gerardvanmaasakkers.com



In 1978 verhuist Peter met zijn gezin 
naar Helmond om als riskmanager 
bij de ING Bank te gaan werken.
Via zijn vrouw Monique en zijn zoon 
Rob raakt hij betrokken bij Phileuto-
nia. Er zit muziek in de familie: 
Monique speelt klarinet, Rob is bij 
de drumband. Peter bespeelt een in- 
strument dat geen deel uitmaakt van 
de harmonie. In Amsterdam was hij 
zeer actief in een doedelzakband. In 
deze omgeving is het niet mogelijk 
in groepsverband te spelen. Dus 

Interview

Peter 
Korzilius  
aan het 
woord

doet hij dat nu maar in zijn eentje. 
En af en toe is er een gelegenheid 
om zich te laten horen. Zoals bij de 
Proms in 2008.
Vier jaar geleden werd Peter penning-
meester bij Phileutonia. Met plezier zorgt 
hij voor het financiële beheer bij de 
harmonie. In een bestuur dat hij een 
fantastische club noemt waar goed 
wordt samengewerkt. Phileutonia 
timmert behoorlijk aan de weg en heeft 
een goede naam in Helmond. Hij noemt 
met name de jaarlijkse Proms, die een 
geweldige uitstraling hebben en de 
harmonie veel goed doen. Het werk als 
penningmeester houdt hem behoorlijk 
bezig. Gemiddeld 2-3 avonden per week. 
Belangrijk vindt hij dat alles op orde is. 
Soms lijkt hij wel eens lastig, maar de 
zaken moeten netjes geregeld zijn. Met 
goed overleg en een goede begroting 
is er veel mogelijk.
Als voorzitter van de werkgroep 
Turkijereis is hij op het moment druk 
met de laatste voorbereidingen.
Maar alles met veel plezier en 
gedrevenheid; steeds bezig om onze 
harmonie te laten uitblinken.
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Natuurlijk volgt er spoedig nog meer 
informatie, maar bij deze willen we 
jullie graag alvast vertellen wat er 
allemaal op de planning staat voor het 
jubileumweekend in november.
Op vrijdag 26 november vindt er een 
fundraising diner plaats waar genodig-
den en geïnteresseerden een tafel 
kunnen reserveren. De hele avond is 
voorzien van entertainment en muziek 
door Phileutonia en gasten, zoals 
Striepke Veur en Geert Chatrou.
Zaterdag 27 november maken we de 
tent bij Restaurant de Steenoven vrij 
voor een groots muziekevenement 
waar alle muziekverenigingen uit 
Helmond en omgeving voor zijn 
uitgenodigd. Alle muziekverenigingen 
zijn gevraagd om gedurende 15 
minuten een muzikale impressie van 
de vereniging te geven en tussendoor 
is er tijd genoeg om onder het genot 
van een drankje gezellig bij te praten. 

Aan het einde van de avond zal een 
muziekstuk gespeeld en gezongen 
worden door alle aanwezigen.
Zondag 28 november zullen de 
geledingen van Phileutonia een 
koffieconcert verzorgen voor de 
ouderen van Helmond. Zij krijgen via 
verschillende instanties hiervoor een 
uitnodiging en zijn van harte welkom 
om onder het genot van een kopje 
koffie te luisteren naar wat Phileutonia 
te bieden heeft.
Zondagmiddag is het feest enkel voor 
de leden, vrijwilligers en commissaris-
sen van Phileutonia en hun partners. 
Dit kun je vergelijken met het jaarlijkse 
Ceaciliafeest, maar dan natuurlijk met 
een koninklijk karakter.
De jubileumcommissie is druk bezig 
het met het organiseren van dit 
weekend, maar kan wel al beloven dat 
het feestelijk en koninklijk zal worden. 
Jullie worden op de hoogte gehouden.

Maak je op voor een ge-
weldig jubileumweekend!

Agenda

Zondag 3 oktober   

Jeugdmuziekdag Verenigingsgebouw 

Phileutonia

Vrijdag 8 oktober   

Serenade t.g.v. opening Bibliotheek Hel-

mond

Zondag 24 oktober t/m 

zondag 31 oktober 

Jubileumreis naar Turkije

Zondag 21 november 10.30 uur 

Algemene ledenvergadering  

Verenigingsgebouw

Vrijdag 26 november  

Fundraising diner t.b.v.  

jubileumweekend

Zaterdag 27 november  

Muziekfestijn m.m.v.  

muziekverenigingen uit Helmond e.o.

Zondag 28 november  

Koffieconcert voor senioren in Helmond

Zondag 28 november  

Jubileumfeest voor alle leden en  

partners van KSH Phileutonia



Oproep: Wie komt de proms-commissie versterken? 

Na een aantal jaren vol inzet heeft Esther Warmerdam-Hornikx laten weten te 
stoppen als lid van de commissie die de Royal Phileutonia Proms organiseert.  
En dus zijn we op zoek naar versterking, Een nieuwe indeling van de taken moet 
nog worden gemaakt, dus kunnen we rekening houden met wensen en talenten. 
Vanaf oktober vergaderen we maandelijks. Schroom niet en vraag een van de 
commissieleden hoe het is om aan deze commissie deel te nemen. Of meldt je 
interesse aan de secretaris Theo Penders. 

De verenigings 
update
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Stichting  
leergeld 

Stichting Leergeld Helmond 
wil dat Helmondse kinderen 
van 4 tot 18 jaar, van wie de 
ouders een laag inkomen  
hebben, toch mee kunnen 
doen aan allerlei activiteiten 
die voor hun persoonlijke 
ontwikkeling van belang zijn. 
Deelname aan het vereni-
gingsleven, zoals sport,  
muziek, toneel of scouting en 
deelname aan werkweken en 
schoolreisjes. Ook een bijdra-
ge aan de aanschaf van een 
fiets vanaf groep 7 (verkeers-
examen) of een computer 
(voortgezet onderwijs) be-
hoort tot de mogelijkheden.

Kunt u die kosten niet meer 
betalen? 
Leergeld kan u misschien  
helpen. Wilt u meer weten, 
neem contact op met; 
 
Leergeld Helmond 
Braakse Bosdijk 2 
5703 HZ, Helmond.  
Telefoon 0492-522828  
 
of via  
leergeld.helmond@planet.nl.

Na een weekend op een kampeer-
boerderij in Heeze, waar volop werd 
gerepeteerd en een lekker ontspannen 
dagje bij Centerparks, waren de 
Phillies er klaar voor.
Zij presenteerden zich afgelopen 
zondag tijdens de 14e Dweildag 
Hoogeloon. Met veel enthousiasme, 
onder grote publieke belangstelling en 
dweilend met de tapkraan open.
De dweilorkesten streden met elkaar 
om de prijzen in de wedstrijd- en 
leutklasse en om de dag- en publieks-
prijs. Ze werden beoordeeld door een 
10-koppige jury.

In de leutklasse behaalden onze 
Phillies de tweede prijs, bestaande uit 
een beker, een vat bier en eeuwige 
roem. Het juryrapport loog er niet om.  

Opmerkingen van de diverse juryleden:
Klasse!
Jong talent
Fris optreden, club met potentie
Super muziek met zo’n kleine groep
Mooie trompetsolo
Een echt dweilorkest
 

Op naar de volgende overwinning!

Onverwacht succes Phillies
Superblij met tweede prijs



Puszta – Jan van der Roost

Deze suite is geschreven in 1987, en 
bestaat uit 4 verschillende dansen, die 
geen enkele thematische relatie met 
elkaar hebben. Net zoals RIKUDIM (4 
Israelische Dansen), BALKANY (3 
Balkan Dansen), A HIGHLAND 
RHAPSODY (Schotse Rhapsody) of 
SLAVIA (Slavische Rhapsody) zijn alle 
stukken en melodieën origineel 
geschreven (zonder het gebruik van 
authentieke volksdansen of muziek). 
Met andere woorden heeft de compo-
nist getracht om een danssuite ‘in de 
stijl van…’ te schrijven.
Sommigen zullen Brahms’ of Dvoraks 

Hongaarse en Slavische dansen er 
een beetje in herkennen of wat 
onderdelen van Liszts Hongaarse 
Rhapsodies.
De “Puszta” is trouwens een uitge-
strekte prairie in Hongarije, waar 
zigeuners rondtrokken met hun (wilde) 
paarden.  De afwisseling tussen 
temperamentvolle en melancholische 
thema’s en stemmingen is typisch voor 
zigeunermuziek, net zoals de tempo 
veranderingen. Het instrumentarium is 
heel licht en kleurrijk, waarbij alle 
secties van een harmonie orkest naar 
de voorgrond worden gebracht.

Colofon

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

Redactie:  
Marie-José van Mierlo en  
Inge Pebesma 
redactie@phileutonia.nl

Meer over onze muziek
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Naam / Paul Smits  

Lid sinds / Ik dacht 2008

Instrument / Slagwerk

Leeftijd / 37

Hobby’s buiten Phileutonia / Scouting

Leukste TV-programma / CSI

Mooiste film / Seven Sins

Beste boek / Ik lees eigenlijk alleen de Donald Duck

Favoriete CD / Nirvana, Smells like teen spirit

Leukste optreden / Proms 2010

Het liefst eet ik / Schnitzel met friet

Het liefst drink ik / Bier

En tot slot / Ben ik ook nog getrouwd en heb ik 3 zonen 

waarvan er 1 ook lid is bij Phileutonia, En die sinds 2 weken op 

de maandagavond naast me staat tijdens de repetitie. Waar ik 

dan  toch wel erg trots op ben.

LID OP DE BOK
Wij van Phileutonia

verwelkomen de nieuwe leden
Sanne Sonnemans Trompet
Bram van Tilburg Saxofoon
Lourdes Fernández Klarinet
Geert Lambregts Saxofoon
Tess Lambregts AMV
Erik van Lieshout AMV
Mark van Lieshout AMV
Bart Nieuwland Bariton
Laura Tilburgs Trompet
Anne Tilburgs Bariton
Liam Wu Trompet
Nick van Zon Trompet
Junior Verbakel Slagwerk

Geboren
Saar van Mierlo (14 juli 2010)
Dochter van Pieter van Mierlo en  
Rieneke van Deun
 
Saar de Gouw (28 juli 2010)
Dochter van Tijn en Ilke de Gouw
 
Fleur Hornikx (26 augustus 2010)
Dochter van Jeroen Hornikx en  
Petry de Greef


