
Wie kent ze niet, het duo binnen Phileu-
  tonia die samen alles weten te vinden, 
te regelen en voor elkaar krijgen. Sjef 
Warmerdam en Jan van der Sommen 
mochten zondag 16 december op het
jaarlijkse Caeciliafeest de onderschei-
ding van het KNFM in ontvangst nemen
voor hun 50-jarig jubileum.

Wanneer je eens even snel gaat reke nen 
en bedenkt dat Sjef en Jan 6 dagen 
in de week bij Phileutonia aan de slag 
zijn; iedere ochtend van maandag tot 
en met zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur 
bezig met alles wat er moet gebeuren. 
Samen zijn ze 100 jaar lid van Phileuto-
nia, ruim 31 duizend dagen aanwezig 

en ruim 125 duizend uren in de weer. 
Dan is het terecht dat ze zondag Mister 
Phileutonia genoemd werden.
Wanneer je met Sjef en Jan een gesprek 
aanknoopt, dan komen de mooiste ver-
halen naar boven: over hoe ze samen 
met de bus overal naar toe rijden en 
Jan toch rijdt zoals hij zelf denkt dat 
het moet, ondanks dat Sjef vertelt waar 
ze heen moeten. Binnen 10 kilometer 
hebben ze met hun tweeën de hele 
harmonie en iedereen daarbinnen be-
sproken en het is maar goed dat dat 
dan niet gehoord wordt. 
En waar ze dan ook aankomen met de 
bus… iedereen die Jan en Sjef kent, 
weet dat het dan geld gaat kosten. 
Overal weten ze wel nuttige artikelen 
vandaan te halen en zoals Jan het 
zegt: “alleen als het heel zwaar of heel 
heet is, nemen we het niet mee”.
 
De oudste mens ter wereld telt maar 
liefst 115 lentes, dus als Sjef en Jan 
dat halen, dan is het een koud kunstje 
om er nog 50 jaar lidmaatschap boven-
op te doen. Bij deze in ieder geval van 
harte gefeliciteerd met jullie jubileum 
en alle dank voor alle tijd en energie 
die jullie in onze mooie vereniging ste-
ken. Met recht 2 misters Phileutonia.
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Allereerst wens ik iedereen een voor-
spoedig, gelukkig en gezond 2013.

Het laatste kwartaal van 2012 was een 
turbulente periode voor onze vereniging. 
We hebben een enorme verbouwing 
uitgevoerd. Daarbij zat alles mee: de 
weergoden, de waterdichte planning 
van Bouwbedrijf Van den Heuvel, de 
Gemeente Helmond die zorgde voor 
de bouwvergunningen en de lenings-
overeenkomsten en niet te vergeten, 
de welwillende hulp van vele vrijwil-
ligers. Het resultaat mag er zijn, een 
prachtige zaal met erg veel moge-
lijkheden. Dank aan ieder voor zijn of 
haar bijdrage en inspanning.
Daarna was er de installatie van zes 
nieuwe commissarissen. We hadden 
een prachtige dag met veel muziek 
en mooie speeches. Helaas hebben 
we ook afscheid moeten nemen van 
Jacques Geukers, al vanaf 1984 een 
zeer gewaardeerde commissaris van 
onze vereniging. We hebben hem eind 
december met korpseer begraven.
We gaan ons nu richten op het car-
naval maar vooral ook op de verkoop 
van de loten voor onze loterij. 1000 
Loten moeten we verkopen om met 
de opbrengst een flink deel van de 
verbouwingskosten te kunnen betalen. 
Ik reken daarbij op ieders steun en 
medewerking. 
 
Sander van der Lande / President
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Wie nu langs het verenigingsgebouw van onze harmonie rijdt, zal aan de 
buitenkant niets bijzonders zien. Maar wie enkele weken geleden langs 
kwam, zag een gebouw dat op grondige wijze onder handen werd genomen. 
Met hulp van de werknemers van bouwbedrijf Van den Heuvel en met heel 
veel vrijwilligers van onze eigen harmonie werd het dak verwijderd en 
vervangen door een geheel nieuw dak. Tegelijkertijd werden de zes pilaren 
die de repetitieruimte beneden doorsneden, verwijderd waardoor nu een 
prachtige, grote zaal  is ontstaan waar we met z’n allen kunnen repeteren. 

Die hele klus werd binnen enkele weken voltooid, de repetities moesten immers 
weer zo snel mogelijk kunnen doorgaan in het gebouw en vooral ook moest alles 
klaar zijn om op 25 november de zes nieuwe commissarissen te kunnen installe-
ren. Met man en macht is er gewerkt en wat bijna onmogelijk leek werd waar 
gemaakt; de installatie van de nieuwe commissarissen vond plaats in het gereno-
veerde gebouw en vanaf dat moment werd daar ook weer hard gerepeteerd. En 
wat was iedereen trots en tevreden toen op 16 december het Caeciliafeest, het 
verjaardagsfeest van onze vereniging, kon worden gevierd in die prachtige, voor 
deze gelegenheid mooi versierde zaal.

Dat deze verbouwing, ondanks de inzet van al die vrijwilligers, handenvol geld 
heeft gekost is iedereen duidelijk. Omdat het commissariaat er niet voor gekozen 
heeft om de contributies te verhogen, zullen de inkomsten elders gezocht moeten 
worden:  met de grote loterij “het dak er af” wil onze vereniging voldoende geld 
inzamelen om een substantieel deel van de onkosten veilig te stellen. Duizend 
loten van 50 Euro per stuk geven niet alleen een heel grote kans op één van de 
vele geldprijzen, maar zorgen ook voor een grote bijdrage in de onkosten van de 
verbouwing. Alle geledingen van onze harmonie, van commissarissen tot leden 
van het pieporkest maar ook de leden van het Pabokoor en van St. Genesius, 
gaan zich de komende maanden inzetten voor de verkoop van de loten. Op 19 
april en op 24 mei zijn de trekkingen. Bij beide trekkingen zijn prijzen te winnen 
van € 100 tot € 1000. Daarnaast zal in de laatste trekking ook nog eens een 
bedrag van maar liefst € 10.000 te winnen zijn. Meer informatie over deze loterij is 
te vinden op de website van onze vereniging www.phileutonia.nl of bij de leden 
van onze vereniging.

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

Naam / Cor van Lierop 
Leeftijd / 63
Lid sinds / 2004
Instrument / Trombone
Hobby’s buiten Phileutonia / Wandelen, fietsen, 
computeren
Mooiste film / James Bond
Beste boek / boeken van Agathe Christie 
Favoriete CD / Abba
Leukste TV-programma / Criminal Minds
Leukste optreden / Soldaat van Oranje
Het liefst eet ik / Varkenshaas met roomsaus en 
champignons
Het liefst drink ik / een lekker koel Bavaria biertje
Tot slot / Wens ik iedereen van Phileutonia voor 
het jaar 2013 een muzikaal spetterend jaar toe in 
gezondheid en vrede.

LID oP De BoK

Vrijwilligers in beeld 

en even was het dak er af.
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Sjef en Jan 
125 duizend uren in de weer voor Phileutonia



We verwelkomen de volgende nieuwe 
leden bij Phileutonia:
Dick Weijts Slagwerk
Marcel Arkesteijn Trompet
Niels Spierings Klarinet
Wim Hillenbrink Commissaris
Robbert Leemans Commissaris
Paul van de Looij Commissaris
Nies Mateijsen Commissaris
Thijs van Oorschot Commissaris
Willem van Zantvoort Commissaris

Overleden: 
Commissaris Jacques Geukers  
op 22 december 2012
Geboren:
Noor (9 september 2012), dochter van 
Tijn en Ilke de Gouw
Rik (13 december 2012), zoon van  
Marcel en Esther Warmerdam-Hornikx

Wij van Phileutonia

op zondag 25 november zijn Wim 
Hillenbrink, Robbert Leemans, Paul 
van de Looij, Nies Mateijsen, Thijs van 
oorschot en Willem van Zantvoort door 
onze beschermheer Jan-Renier Swinkels 
geïnstalleerd als commissaris van de 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia.
Voorafgaand hieraan werden zij geheel in 
stijl, in door paarden getrokken koetsen 
en onder muzikale begeleiding van de 
complete harmonie en het gehele com-
missariaat, vanuit Hotel West-ende, na 
een korte rondgang door het drukbevolkte 
centrum, feestelijk onthaald in ons inmid-
dels gerenoveerde verenigingsgebouw.

De installatie, die zoals gebruikelijk 
volgens een vast protocol verliep, was 
de eerste officiële verenigingsactiviteit 
onder het nieuwe dak van ons prachtige 
gebouw en zorgde daarmee voor een 
extra feestelijke sfeer. Na de toast op de 
nieuwkomers werd het officiële gedeelte 
van de middag afgesloten met een 
voorstelrondje van de nieuwe commis-
sarissen, waarbij als cadeau een nieuwe 
trompet werd aangeboden. Hierna 
speelde  het corps een laatste mars 
waarna aansluitend een drukbezochte 
receptie werd gehouden. Het was een 
mooie dag. 

Agenda 

Zaterdag 9 feb  10:00 

Opening Carnaval Oranjebuurt met “de kat de 

bel aanbinden” door de Hoizeiers. Verzamelen 

9:00 uur.

Zaterdag 9 februari 13:00 

Phillies op pad met C.V. Oranjebuurt naar Kei 

opgraven bij West Ende.

Zondag 10 februari 14:15 

Deelname aan de grootste optocht van het 

Zuiden door alle geuniformeerde leden en com-

missarissen. Verzamelen 12.00 uur. 

Maandag 11 februari 13:00 

Deelname Phillies aan Prijsbloaze in de stad.

Maandag 11 februari 14:00

Kindercarnaval voor alle kinderen van de 

buurtvereniging en leden en vrienden van 

Phileutonia. Verenigingsgebouw. 

Dinsdag 12 februari 15:00 

Kindercarnaval met clown en goochelaar voor 

kinderen van Buurtvereniging en Phileutonia.

 

Woensdag 10 april   19:00 

Einduitvoering van de klarinetklas van de 

Wilhelminaschool. 

Vrijdag 19 april  20:00 

Eerste trekking van de grootse loterij ”Het dak 

eraf” met prijzen van € 100 tot € 1.000. 

Zondag 21 april  20:15 

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.

Wij wensen iedereen
een gelukkig en
muzikaal 2013!

KSH Phileutonia
verwelkomt zes
nieuwe commissarissen
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