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We hebben de klus geklaard!

Twee weken geleden gingen we met 
het harmonie orkest op concours naar 
Zaandam. In de maanden daaraan 
voorafgaand was er druk en enthousiast 
gerepeteerd, iedereen zette zich volle-
dig in om het maximale er uit te halen. 
Toen kwam de dag zelf. De leden van 
het orkest hadden zich meer dan goed 
voorbereid en hun inzet was groots; 
de commissarissen waren onder de 
indruk, de dirigent was tevreden en 
iedereen had er een goed gevoel over.
De KNFM besliste helaas anders, we 
behaalden nét niet genoeg punten voor 
een eerste prijs. Een geweldige dom-
per… Voor mij was het echter duidelijk: 
ons harmonie orkest  had het geweldig 
gedaan! De muzikanten hebben laten 
zien welke muzikale hoogten ze kun-
nen bereiken, helemaal zelf met alleen 
eigen muzikanten en eigen solisten. 
Dit alles onder de bezielende leiding 
van onze dirigent Tom Korster die zich 
enorm ingezet heeft om dit te bereiken. 
Ook de muzikanten verdienen een 
groot compliment: jullie hebben de klus 
geklaard op een manier die zeker een 
eerste prijs waard was.
Ik wens iedereen prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2012. Samen gaan 
we er weer een bruisend Phileutonia 
jaar van maken!  
 
Sander van der Lande / President
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Column 
van de voorzitter

Op zaterdag 12 november was het dan zover. Toch wel enigszins gespannen 
speelden we de laatste passages door in ons verenigingsgebouw om 
daarna om 11.15 uur in de bus te stappen en de reis naar Zaandam te 
beginnen. Hoewel dirigent Tom Koster een ieder al een hart onder de riem 
had gestoken en had aangegeven dat we wat hem betreft al 100 punten 
hadden verdiend, waren we met z’n allen toch wel zenuwachtig.

Het was inmiddels 14.00 uur en Tom Koster, die met eigen vervoer naar Zaandam 
gereden was, wachtte ons op. Na een laatste toiletbezoek, ingegeven door 
zenuwen, was het om kwart voor drie toch echt tijd om naar binnen te lopen, 
plaats te nemen en ons van onze beste kant te laten horen. 
Inspeelwerk The Awakening werd gestart en iedereen kreeg langzaam het 
vertrouwen in een goede afloop. We waren zeer geconcentreerd en speelden op 
ons beste kunnen.  En dan te bedenken dat we daar met onze volledige eigen 
bezetting zaten en alle solo’s door eigen muzikanten gespeeld werden. 
Na afronding van Bulgarian Dances zat het erop; we kunnen terugkijken op een 
periode van hard werken, maar ook veel saamhorigheid en plezier. Nu was het 
wachten op het oordeel van de jury.
Om 18.00 uur was het zover. Heel stilletjes liep iedereen de zaal weer in. Sander 
van der Lande en Tom Koster stonden op het podium om de punten en de jury 
rapporten in ontvangst te nemen. Ons concert werd gewaardeerd met 78 punten 
en een tweede prijs. Dit was helaas minder dan we hadden verwacht en gehoopt 
en was dus even slikken.
Tegen kwart voor zeven, met min of meer gemengde gevoelens zaten weer in de 
bus. Eenmaal rijdende maakten die gevoelens als snel plaats voor de Phileutonia 
eigen, positieve kijk op het hele gebeuren.  Dat iedereen zich daarin kon vinden, 
bleek uit het meermalen aanheffen van ons clublied “Wij van Phileutonia”.
Na een uurtje rijden, kwamen we in opperbeste stemming aan bij het wokrestau-
rant “De Mallejan” in Maarssen. Een fantastische locatie met een meer dan 
voortreffelijke keuken. De voor ons gereserveerde ruimte bood ons de gelegen-
heid voor een eigen feestje. Onze president Sander opende dat feestje met een 
speech waarin hij iedereen bedankte voor hun inzet tijdens de lange aanloop naar 
het concours. Met name onze dirigent Tom Koster werd bedankt en met applaus 
bedolven door allen.

Naam / Erik van Lieshout 

Leeftijd / 8

Lid sinds / 2010

Instrument / Slagwerk/drums

Hobby’s buiten Phileutonia / Lego, op de oude 
scooter met papa rijden, Nintendo.

Mooiste film / Night at the museum 2

Beste boek / Stripboeken 

Favoriete CD / Oefen-cd drumles

Leukste TV-programma / Spongebob 

Idool / Mama

Leukste optreden / Eindoptreden met de blokfluit

Het liefst eet ik / Friet

Het liefst drink ik / Melk en thee

En tot slot / Hoop ik nog heel veel herrie  
op mijn drumstel te kunnen maken...

LID OP DE BOK

Vrijwilligers in beeld 

Concours 2011, méér dan muziek alleen
Terugblik Concours

Concours 2011: meer dan muziek alleen
Op concours gaan is niet alleen een 
zaak van de juiste nootjes spelen, er 
komt veel meer bij kijken en dat weten 
“wij van Phileutonia” maar al te goed. 
Daarom werd al meteen aan het begin 
van alle concoursplannen een speci-
ale werkgroep gevormd die zich bezig 
ging houden met de voorbereidingen. 
Tom Koster zorgde voor het muzikale 
gedeelte, Peter Korzilius nam als altijd 
de financiën voor z’n rekening en Cor 
van Lierop, Dirk Bouwman en Tineke 
Hermens waren de “regelaars”. Er 
werden muziekstukken uitgezocht, ver-
wachtingen uitgesproken, uitwisselings-
concerten georganiseerd en er was 

spannend moment toen de muzikanten 
vanuit de bus al hun instrumenten in 
de berm van de A2 zagen liggen, een 
kleinigheidje waarmee de organisatie 
eigenlijk geen rekening gehouden had. 
Gelukkig was er nog de voorzitter die 
niet alleen de touwtjes bij de harmonie 
prima in handen heeft maar ook nog 
pijlsnel een bus wist te regelen waar-
mee de instrumenten toch nog op tijd in 
Zaandam aankwamen. Opluchting bij 
de werkgroepleden die uiteindelijk, mu-
zikaal gezien, misschien niet helemaal 
tevreden waren maar die er met z’n 
allen wel voor gezorgd hebben dat we 
de dag in een uitstekende sfeer konden 
afsluiten.

zelfs een compleet repetitieweekend 
waarbij alle muzikanten gedurende 
twee dagen lang intensief repeteerden. 
Aanvankelijk moest bij dat laatste wat 
tegenzin overwonnen worden maar 
uiteindelijk werd er keihard gewerkt en 
werd de sfeer binnen de vereniging er 
alleen maar beter van, niet in de laatste 
plaats door de tomeloze inzet van de 
werkgroepleden. Als een soort van 
generale repetitie werd nog een concert 
georganiseerd in het Annatheater en 
toen kwam eindelijk het slotstuk van alle 
activiteiten, de busreis naar Zaandam 
- waar het allemaal moest gaan gebeu-
ren - en het eten op de terugweg. Het 
liep allemaal op rolletjes, met even een 

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 
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Inge Pebesma.

redactie@phileutonia.nl



december 2011 / Phileutonia nieuwsbrief #10december 2011 / Phileutonia nieuwsbrief #10

Sinterklaas is nog maar net voorbij of Kerst staat al weer voor de deur. Normaal 
gesproken geeft het Philbee orkest van Phileutonia deze maand een kerstcon-
cert in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis. Dit jaar vindt er echter een bijzon-
dere samenwerking plaats tussen ons Philbee orkest en het Helmonds Slavisch 
koor. Daardoor zullen er maar liefst drie concerten ten gehore worden gebracht.

Het Helmonds Slavisch Koor legt zich toe op de uitvoering van koormuziek afkomstig uit 
de landen waar een Slavische taal wordt gesproken. Door deze specialisatie neemt het 
gemengde HSK binnen de grote Helmondse korengemeenschap een unieke plaats in.

Tot de rijke Slavische koormuziek behoort zowel koorzang uit de Russisch-Orthodoxe 
Kerk, als volksmuziek en koorwerken van beroemde en van anonieme componisten. 
Uit al deze categorieën heeft het HSK werken op het repertoire staan.

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren naar deze speciale muzikale 
samenwerking, op:
Zaterdag 17 december: O.L.V. Kerk  17.00 uur
Zondag 18 december:  Kapel van het Elkerliek ziekenhuis  15.00 uur
Dinsdag 20 december: Kerk in stiphout 20.00 uur

Leuk om te vermelden is dat Stadsradio Helmond een opname maakt van het concert 
in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis. Deze zal tweede Kerstdag uitgezonden wor-
den op Stadsradio Klassiek tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Pietenkapel bij Intocht Sinterklaas
Zoals ieder jaar was de Pietenkapel van Phileutonia weer present bij de intocht 
van Sinterklaas in Helmond. Na de intocht en de rijtoer door de stad speelde de 
Pietenkapel op de Markt naast de troon van Sinterklaas, waar een grote massa 
kinderen enthousiast meezong met de sinterklaasliedjes.

Ceciliafeest
Het Ceciliafeest; een jaarlijkse traditie 
binnen Phileutonia ter ere van onze 
beschermheilige waarbij de jubilaris-
sen van de vereniging in het zonnetje 
worden gezet. Deze keer vonden de 
festiviteiten op zondagmiddag plaats 
zodat jong en oud van de partij kon 
zijn en dat bleek een goede zet. Met 
muziek van debuterende band Sticks, 
een heerlijk buffet, karaoke en een 
loterij met fantastische prijzen, kon de 
middag niet meer stuk.

Kerstconcerten 2011

Met de bekendmaking van vele prinsen, carnavalsmotto’s en kletstoernooien, 
hangt carnaval 2012 al in de lucht. Vorig jaar heeft onze PR Commissie elke dag 
verslag gedaan van alle Phileutonia activiteiten rondom carnaval: van de voorbe-
reidingen in het verenigingsgebouw tot het begraven van De Kei aan de Steenweg. 
Dat is in 2012 weer de bedoeling. Gepakt met camera, schrijfblok en pen zullen 
onze journalisten alle Phileutonia carnavalsactiviteiten vastleggen zodat iedereen 
op onze website kan lezen wat onze vereniging allemaal doet in deze tijd.
In 2012 valt Carnaval op 19, 20 en 21 februari. Houd de Phileutonia website www.
phileutonia.nl  rond deze tijd in de gaten om op de hoogte te blijven van al het 
nieuws omtrent het gezelligste feest van het jaar!

Kerstwens

“Fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar!”

dat zeggen we nonchalant tot elkaar.

Een paar simpele woorden, snel gezegd.

Maar wij menen ze wel oprecht.

Carnaval 2012 - ook online één groot feest!

Agenda 

zaterdag 17 december 
Kerstconcert door PhilBee met 
het Helmonds Slavisch Koor in 
de O.L.V. kerk in de 
Wilhelminalaan.

zondag 18 december  
Kerstconcert door PhilBee met het 
Helmonds Slavisch Koor in de kapel 
van het Elkerliek ziekenhuis.

dinsdag 20 december  
Kerstconcert door PhilBee met het 
Helmonds Slavisch Koor in de  
Trudokerk in Stiphout.

Agenda 2012

zondag 08 januari 
Nieuwjaarsborrel voor alle leden, 
commissarissen en begunstigers 
in het Verenigingsgebouw.

zondag 12 februari
Slagwerkconcert in Verenigings-
gebouw.

zondag 22 april 
Deelname slagwerkfestival Slag-
werkgroep Obbicht (L).

We verwelkomen de 
volgende nieuwe leden 
Dominique van der Meulen Saxofoon
Tom Thijssen AMV

Geboren
Xander (29 september 2011)
Zoon van Rob en  
Véronique Moers-Hornikx

Wij van Phileutonia


