
Als de muziek je met de paplepel wordt 
ingegeven, als je broer en zussen 
allemaal muziek maken en als je de 
dwarsfluit het mooiste instrument vindt 
dat er bestaat, kan het niet anders of 
je speelt bij Phileutonia. Lenny Drouen 
was 11 jaar toen ze bij Phileutonia kwam 
voor haar eerste fluitlessen, ze had toen 
al een hele pianocarrière achter de rug. 
Inmiddels is ze 27 jaar lid en niet meer 
weg te denken bij de vereniging. 

Ze speelt in het harmonieorkest en is 
lid van het bestuur. In deze functie is 
ze actief in de programmacommissie, 
de leerlingenactiviteitencommissie, de 
muziekcommissie en bij de Hoizeiers. 
Of je nu een uitvoering wilt geven, een 
leerlingenweekend moet organiseren, of 
een caranavalsfeestje wilt bouwen: om 
Lenny kom je niet heen.

Naast al haar werk voor de vereniging 

heeft ze ook nog een baan op basis‑
school Het Vijfblad in Geldrop waar ze
les geeft en diverse coördinerende taken 
heeft. Bovendien is ze getrouwd met Tjerk 
en heeft ze twee zoons: Jelle van 9 die 
al klarinetles krijgt en Teun van 5. Die 
kinderen vinden het al net zo leuk bij 
Phileutonia als hun moeder dus dat be‑
looft nog veel voor de toekomst. Lenny 
stond aan de wieg van het Drieluik dat 
ze samen met de nieuwe bewoners van 
ons verenigingsgebouw bedacht heeft. 
Samen met het Pabo koor en toneel‑
groep St. Genesius gaat Phileutonia 
optreden in West‑Ende, Zeezicht en 
Traverse met als afsluiting een optreden 
van de band Sticks in het Phileutonia‑
gebouw waarmee het Drieluik dus een
Vierluik is geworden. Dit zal haar laatste
activiteit niet zijn, Lenny wil nog heel 
lang lid blijven van Phileutonia, de vere‑
niging waar ze is opgegroeid, waar ze 
haar vrienden heeft en waar ook haar 
eigen kinderen zich helemaal thuis voelen.
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Eind juni sloten we een prachtig sei-
zoen af met een gezellige barbecue 
en de uitreiking van de diploma’s 
aan onze geslaagde leerlingen, nog 
geen drie maanden later kunnen we 
al weer terugzien op enkele mooie 
activiteiten. 
Zo was er het inbloaze in het vereni-
gingsgebouw waarmee we het nieuwe 
seizoen openden en de serenade in 
de Helmondse wijk ‘De Vossenberg’. 
Bij beide activiteiten konden we ons 
verheugen over een prachtige op-
komst van de leden en de geweldige 
sfeer die ze met hun muziek opriepen.
Het vorige seizoen stond voor onze 
vereniging vooral in het kader van 
de renovatie van het gebouw; daar 
zijn we nu mee klaar en alle inspan-
ningen hebben een prachtig resultaat 
opgeleverd. Daarna moest er geld op 
tafel komen om al dat moois te kunnen 
betalen zonder nog jarenlang tegen 
een grote schuldenlast aan te hikken. 
Ook dat is gelukt mede dankzij de 
opbrengst van onze loterij. 
Het komende seizoen gaan we ons 
vooral concentreren op de muziek. Als 
Koninklijke Stadsharmonie staan wij 
voor muziek van hoge kwaliteit  en dat 
laten we de Helmondse gemeenschap 
graag weten.
Ik wens onze vereniging een 
succesvol seizoen. 

Sander van der Lande / President
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Nieuwe medebewoners hebben in het Phileutonia gebouw is op zichzelf al 
leuk. De variëteit die er is ontstaan door de verenigingen die inmiddels ruim 
anderhalf actief zijn in ons gebouw,  is enorm en biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden. Op 6 oktober is het dan ook zover dat Helmonds Grote Drie 
aan bod komen op drie verschillende locaties in Helmond met als uitsmijter 
de Live Music Band Sticks in het Phileutonia gebouw.

Toneelvereniging St. Genesius, Zanggroep Pabo en K.S.H. Phileutonia hebben 
de handen ineen geslagen en samen een drie-luik optreden georganiseerd op 
zondag 6 oktober a.s. Op drie verschillende locaties in Helmond, die op wandel-
afstand van elkaar liggen, worden optredens verzorgd door deze drie fantasti-
sche Helmondse verenigingen.

Het Pabo-koor zal met een veelzijdig repertoire onder leiding van Erik van Vugt 
in West-Ende zijn muzikale zangkunsten ten gehore brengen. Toneelvereniging 
St. Genesius zal het publiek amuseren met de eenakter ‘Deze vrouw ben ik’ in 
Zeezicht. K.S.H. Phileutonia vermaakt de bezoekers met afwisselende muziek uit 
diverse streken en in diverse stijlen, dit optreden vindt plaats in zaal Traverse.
De start is om 14.00, na de derde voorstelling om circa 17.00 uur wandelen alle 
bezoekers vanuit de verschillende locaties naar het Phileutonia gebouw voor de 
after-party. Alle optredens zullen ongeveer 40 minuten duren en tussen de 
optredens en locaties door is er voldoende tijd voor een consumptie, welke bij 
de toegangsprijs inbegrepen is, en de wandeling naar de volgende locatie.
Om voldoende bezoekers de kans te bieden om alle optredens bij te wonen en 
daarbij  ook rekening te houden met de veiligheid, zijn er per optreden maximaal 
100 toegangskaarten te koop. In totaal kunnen dus 300 bezoekers op drie  
verschillende locaties genieten van deze unieke gelegenheid. >> lees verder >>

Vrijwilligers in beeld 

Helmonds Grote Drie
aan het woord op 6 oktober 

Wie bij Phileutonia kent ze niet, de 
familie Hustinx. Omdat iedereen van 
het gezin actief is binnen de harmonie, 
vonden we het wel gezellig om de hele 
familie op de bok te zetten. 
Van saxofoon in het A‑orkest tot 
slagwerk in de jeugdkapel. Bij de 
Hustinx’ is het muziek wat de klok 
slaat. Het gezin telt zes leden die 
allemaal op verschillende vlakken 
binnen onze vereniging te vinden zijn. 

Het begon allemaal in 2003 met de 
muzikale ambitie van Greet. Tijdens de 
muziekoriëntatie bij het Kunstkwartier 

kwam ze erachter dat ze saxofoon 
wilde spelen. Uit ervaring wisten Wiet 
en Marjon dat samen muziek maken 
leuker is en daarom wilden ze graag 
dat Greet lid zou worden van een 
harmonie. Omdat de familie toentertijd 
nog in Brouwhuis woonde, was Amicitia 
de eerste keus, maar daar zou ze eerst 
nog twee jaar blokfluit moeten spelen. 
Bij Phileutonia mocht ze echter 
beginnen op klarinet en daarna 
doorgaan op saxofoon. De keus om bij 
Phileutonia te beginnen was snel 
gemaakt en in rap tempo volgden er 
meer: Wiet op trompet, Miek die al 

vanaf haar vierde jaar wist dat ze 
trombone wilde spelen, Ties op klarinet 
en Ward op slagwerk en melodisch 
slagwerk. Zwaan kleef aan!
Naast het maken van muziek zetten 
enkele gezinsleden zich ook in op 
andere gebieden: Wiet zit met veel 
plezier in de muziekcommissie van het 
Philbee orkest en verleent hand en 
spandiensten waar hij kan: van handige 
computergoeroe tot podiumploeg 
tijdens de Proms. Greet denkt mee 
over activiteiten voor ledenwerving en 
Marjon organiseert mede als lid van de 
promscommissie al voor  het vijfde jaar 
de Royal Phileutonia Proms. 
De mooiste herinneringen heeft deze 
muzikale familie aan de concertreis 
naar Zuid‑Frankrijk, de leerlingenweek‑
enden, het winnen van de Ipad door 
Ties en de Proms, vooral die met Ellen 
ten Damme. Verder zijn de dinsdag‑
avonden altijd erg gezellig.
Tot slot hopen de Hustinx’ dat ze 
samen nog heel lang, heel veel plezier 
mogen beleven bij Phileutonia. Nou, 
dat hopen wij ook! Wij wensen jullie 
heel veel plezier en succes!

Lenny Drouen

Als muziek
je passie is…

FAMILIE OP DE BOK



Na jaren van bouwen is de vernieuwing van Helmondse wijk “De Vossenberg” 
afgerond. Ter ere van deze mijlpaal vierden de inwoners van de wijk feest.  Allerlei 
activiteiten voor jong en oud zorgden voor veel gezelligheid. Phileutonia bracht een 
serenade en de mensen waren blij verrast toen de klanken van onze harmonie 
door de straten galmden.

In de maand oktober wordt wederom het 
kletstoernooi “De Goeie To(o)n” gepre‑
senteerd in het verenigingsgebouw van 
Phileutonia aan de Kanaaldijk N.W. 27b 
te Helmond. Het toernooi is bedoeld om 
nieuwe talenten of minder ervaren klet‑
sers de kans te geven om ervaring op te 
doen én om ervaren kletsers de gelegen‑
heid te bieden om hun klets, die zich nog
in de try‑out fase bevindt, uit te proberen.
Het toernooi kent twee voorronden waar‑
bij er elke avond negen kletsers optreden.
De voorronden vinden plaats op de vrij‑
dagen 11 en 18 oktober. In de finale, op
vrijdag 25 oktober, zullen, nadat de 
amusementsgroep KUUB de zaal heeft 
opgewarmd, zes finalisten gaan strijden 
om de wisseltrofee “DE GOEIE TO(O)N”.
Daarnaast zal er voor de publiekswinnaar 
de FRANS BRUGMANS PUBLIEKSPRIJS
te verdienen zijn. Bovendien kunnen er 
wildcards verdiend worden voor de voor‑
ronden van de Keiekletsavonden om de 
Zilveren Narrenkap.

Het toernooi, dat al een aantal jaren door 
de Stichting Klets en Zwets in samen‑
werking met de Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia wordt georganiseerd, mag 
zich altijd verheugen op veel publieke 
belangstelling en wordt door zowel  klet‑
sers als publiek bijzonder gewaardeerd.
Het is een leuke, gezellige avond uit. U 
wordt van harte uitgenodigd om (een van) 
deze avonden bij te wonen. Uiteraard 
wordt de muziek verzorgd door blaas‑
kapel De Hoizeiers van Phileutonia.
Actuele ontwikkelingen met betrekking 
tot het toernooi kunt u volgen op de 
website www.degoeietoon.nl 

De entreeprijs bedraagt € 6,‑ voor de 
voorronde (€ 5,‑ bij voorverkoop) en 
€ 11,‑ voor de finale (€ 10,‑ bij voorver‑
koop). Een passe‑partout kost € 17,50. 

Kaarten kunt u bestellen bij Phileutonia 
per mail (kletstoernooi@phileutonia.nl) 
of telefonisch (06‑38191154)

>> vervolg >> 

Kaarten voor de optredens van Helmonds 
Grote Drie zijn te koop voor € 15,- Hier-
voor krijgt u drie concerten bij Traverse, 
Zeezicht en West-Ende, op elke locatie 
één consumptie en toegang tot de after-
party met Live Music Band Sticks. Een 
unieke gelegenheid om drie culturele 
en muzikale verenigingen op één 

middag te kunnen aanschouwen en 
aansluitend nog na te genieten in het 
Phileutoniagebouw. 
Vanuit onze vereniging hebben we 
100 kaarten om te verkopen, dus 
wees er snel bij om alle fans, familie en 
bekenden te kunnen betrekken bij dit 
evenement.

Agenda 

Zondag 6 oktober 
Roulerend optreden op 3 verschil-
len-de locaties in de stad door  
Phileutonia, Genesius en Pabo met 
een nazit in het Verenigingsgebouw 
met muziek van Sticks

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

Vrijdag 11 oktober 20:00
1e voorronde. Zaal open 19.30 uur.

Vrijdag 18 oktober 20:00
2e voorronde. Zaal open 19.30 uur.

Vrijdag 25 oktober 20:00
Finale.  Zaal open 19.30 uur.

Zondag 3 november 10:30
Algemene Ledenvergadering 
Verenigingsgebouw 

Zondag 17 november 13:00
Sinterklaasintocht met Pietenkapel 
Centrum stad

Zondag 24 november 13:45
Ceaciliafeest voor alle leden en 
commissarissen met huldiging 
jubilarissen.

Zondag 22 december 15:00
Kerstconcert door PhilBee in de 
kapel van het Elkerliek ziekenhuis

Zondag 5 januari  15:30
Nieuwjaarsborrel voor alle leden, 
commissarissen, medegebruikers 
en begunstigers in het Verenigings-
gebouw

Zondag 2 maart 14:15
Deelname aan de grootste optocht 
van het Zuiden door alle geunifor-
meerde leden en commissarissen. 
Verzamelen 12.00 uur

Zondag 16 maart  
Harmonieorkest geeft een concert 
in de reeks Lambertusconcerten met 
Thorwald Jørgensen op Theremin

Phileutonia verwelkomt de 
volgende leden:

Daan Bartels Slagwerk
Julia Weijts AMV

Kletstoernooi “De Goeie 
To(o)n” bij KSH Phileutonia
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