
Wat doet iemand die een hekel heeft aan 
muziek maken, bij Phileutonia? Bier tap-
pen natuurlijk! 
De vrijwilliger van deze Nieuwsbrief heet 
Toine Janssen, werkt in het dagelijks leven in 
het crisisteam van de GGZ en maakt alleen 
bij hoge uitzondering muziek. Net als een 
aantal andere Phileutonia leden is hij zijn mu-
zikale carrière begonnen bij de Schotjes van 
Binderen, waar hij door Jan van der Sommen 
werd opgeleid tot tamboer-maître. Zo’n 30 
jaar geleden is hij daarmee gestopt totdat hij 
door zijn beste vriend Henk de Gouw werd 
overgehaald om lid te worden van Phileuto-
nia. Muziek maken wilde hij niet meer maar 
een plaats achter de bar zag hij wel zitten. 
Sindsdien is hij daar niet meer weg te slaan. 

Altijd als er iets te vieren valt bij onze vereni-
ging is Toine van de partij. Vooral met carna-
val en met de kletsavonden maakt hij lange 
dagen en tapt hij heel wat vaten weg. Voor 
hem betekent dat een avondje ontspanning, 
voor de vereniging brengt hij op die manier 
heel wat Euro’s binnen. Zijn vrouw vindt het 
allemaal prima, zij gunt hem zijn avondje uit 
en daar boft de vereniging dan weer mee. 
Hij vindt het  leuk om te doen, geniet van 
de gemoedelijkheid onder de mensen, de 
gezelligheid en saamhorigheid. Hij verheugt 
zich op de PROMS waar hij weer flink wat 
bier hoopt te  kunnen tappen nadat hij... met 
het straatorkest de grote trom geroerd heeft. 
Het (verenigings)bloed kruipt toch waar het 
niet kan gaan!

Phileutonia
Koninklijke Stadsharmonie
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In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe 
verenigingsjaar wil ik vooral terugblikken op 
onze laatste grote activiteit van voor de 
vakantie: the Royal Phileutonia Proms. 
Onze gastdirigent Alex had met de 
muzikanten een verrassend swingend 
programma voorbereid dat bij de toe-
hoorders goed in het gehoor lag. Iedereen 
genoot van een spetterend concert van 
hoog muzikaal niveau, afgesloten met 
een zenuwslopende voetbalwedstrijd die 
resulteerde in een overwinning voor ons 
Oranjeteam. Een prachtige avond met he-
laas erg veel regen en daardoor te weinig 
toeschouwers.

Die regen speelde ons ook de volgende 
dag parten; de dag begon met een mooi 
concert van de Rimboband maar werd al 
snel afgesloten omdat een hevig onweer 
maakte dat we de stekker er letterlijk en 
figuurlijk uit moesten trekken. Ontzettend 
jammer want deze 19e Proms waren 
absoluut een muzikaal hoogtepunt en een 
toonbeeld van een uitstekende organisatie. 
Daarom mijn dank aan de commissieleden, 
de vele vrijwilligers, muzikanten, dirigent 
en sponsoren voor een geweldige Proms 
die onder een stralende zon nog zo veel 
mooier had kunnen zijn.

Sander van der Lande
president
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia
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Column 
van de voorzitter

 ‘Drumband Phileutonia verzorgde concert in eigen verenigingsgebouw’, 
…Onder de deskundige leiding van instructeur/tambourmaître Jan van der Sommen werd een 
zeer gevarieerd programma gebracht, uiteenlopend van een luchtige mars via een vertolking 
van een stoomtrein naar een ophitsend Zuid-Amerikaans werk…
 
‘Onze dirigent op zijn praatstoel’
…Met ingang van september zijn we gestart met een vast schema van wekelijks twee repeti-
ties, waardoor het korps, naar ik hoop, naast de bestaande emotionele homogeniteit, muzikaal 
tot een nog hechter geheel zal worden gebracht…

‘Winnaar van de eerste kleurentelevisie in de Phileutonialoterij’
…De trekking in ons eigen gebouw was tevens een leuke gelegenheid voor de belangstellen-
den, om het gebouw te bezichtigen. Dat het publiek niet alleen kwam voor de trekking moge 
blijken uit het feit dat de mensen achter de bar het druk genoeg hadden om de dorstige kelen 
nat te houden…

Zo maar een paar fragmenten uit een Phileutoniakrant, een uitgave van Phileutonia Promo-
tion in een oplage van 22.000 stuks. Het jaar daarvoor had het bestuur van de vereniging 
een gedeelte van het voormalige Carpgebouw gekocht: ons huidige verenigingsgebouw. 
Een enorme investering voor een vereniging die niet beschikte over een dikke spaarreke-
ning of een royale geldschieter. Om de kosten te dekken, werden allerlei acties georgani-
seerd door de leden. Eén daarvan was de organisatie van een grote loterij; 1000 loten van 
fl. 150.- moesten er worden verkocht, de kopers hadden daarmee tien keer kans om o.a. 
een klokradio, een fiets of een tv te winnen. Bij de laatste trekking viel de hoofdprijs: een 
Volvo 340.
Om dit alles onder de aandacht te brengen van zo veel mogelijk mensen werd de Phileu-
toniakrant in het leven geroepen; tientallen mensen waren wekenlang in de weer om adver-
tenties te verkopen, artikelen te schrijven, foto’s te maken, de kranten te laten drukken en 
uiteindelijk te verspreiden onder al die Helmonders. Steeds voor één uitgave, één promo-
tieactie. Anno 2014 doen we dat anders!
Sinds de opkomst van social media gaat het verspreiden van informatie razendsnel. Een 
getypt bericht gaat met één muisklik zo de hele wereld over. Mensen nemen op andere 
manieren informatie tot zich dan dertig jaar geleden en dat vraagt om een nieuwe aanpak 
van promoten. We gaan mee in snelle ontwikkeling van de IT.

We hebben jullie hulp hierbij hard nodig. Like onze facebookpagina, volg ons op twitter en 
deel onze berichten. Zo wordt ons bereik zo groot mogelijk!

 www.facebook.com/kshphileutoniahelmond    www.twitter.com/kshphileutonia

Vrijwilligers in beeld 

Toine Janssen
een getapte vrijwilliger.

LID OP DE BOK

 

Guus
van Oeffel

Als klein mannetje van zeven jaar, begon 
Guus bij “Het Kunstkwartier” een cursus 
muziek oriëntatie. Met de muziek van Bertus 
Borgers in zijn hoofd en zijn vader als 
voorbeeld, inmiddels 27 jaar lid van onze 
vereniging, was zijn keuze voor de club en 
het instrument snel gemaakt: saxofoon bij 
Phileutonia.

Guus is actief in het “Philbee” orkest en 
speelt ook in jeugdkapel “Applaus”. Daar-
naast neemt hij deel aan de straatkorps-
commissie, de uniformcommissie én de 
muziekcommissie. In de zomermaanden is 

hij in het weekend ook nog te vinden in de 
Warande, waar hij met een team van 
Phileutonia de Carat concerten verzorgt 
Zoals blijkt uit al zijn activiteiten, is deze 
bezige bij graag betrokken bij de muzikale 
bedrijvigheid van Phileutonia . “Ik ben een 
echt gezelligheidsmens!” Zegt hij met een 
brede glimlach. “Voor mij is Phileutonia een 
fijne en familiaire club. Naast het muziek 
maken vind ik het gezellig samenzijn erg 
belangrijk.” Als je hem vervolgens vraagt 
naar zijn hoogtepunten bij Phileutonia, 
noemt hij meteen “De Proms”, de Sinter-
klaasintochten en de carnavalsoptochten.
Dit schooljaar gaat Guus beginnen aan een 
opleiding tot juridisch medewerker. Zijn 
motto “Met mensen en voor mensen” sluit 
hier perfect bij aan.

Tot slot hoopt deze vrolijke saxofonist nog 
heel lang lid te mogen blijven van deze 
mooie club.
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Phileutonia Promotion.

Geboren:
Imke 16 augustus 2014, dochter van 
Dirk en Janneke Bouwman
 
Anne 19 augustus 2014, dochter van 
Tom en Anke Koster

Overleden:
Jan Swinkels 27 april 2014

Getrouwd:
Maud Derksen en Renaldo Lakerveld, 
5 september 2014

Phileutonia verwelkomt de 
volgende leden:
Sander Spoormakers Slagwerk 
Rafaela Caldera Klarinet 
Maud Degens Hobo 
David Quaedvlieg Hoorn 
Helmer Tilburgs Trombone 
Anne-Marie v. Mierlo Docent Hobo
Luka Vucic AMV 
Filip Vucic AMV 

Wij van Phileutonia



Op 27 april jl. overleed onze beschermheer 
en ere-commissaris Jan Swinkels. 
Jan was bijna 35 jaar commissaris van onze
vereniging en van 1988 tot 2009 Bescherm-
heer. In deze periode heeft hij onze vereni-

ging met raad en daad bijgestaan en op 
inspirerende wijze tot bloei gebracht. 

We herinneren ons van Jan vooral zijn 
enorme betrokkenheid bij alles wat te maken 
had met ‘zijn’ Koninklijke Stadsharmonie. 
Hij was, meestal samen met zijn echtgenote 
Leny, aanwezig bij alles wat de harmonie 
organiseerde, of dat nu concerten waren, 
buitenlandse reizen of de gewone wekelijkse 
repetities. Hij toonde een warme belang-
stelling voor alles wat met de vereniging te 
maken had of dat nu het gebouw betrof, 
de dirigent, de leden of de muziek de ze 
maakten. Hij was trots op zijn harmonie en 
stak dat niet onder stoelen of banken. Hij 
genoot van de muziek, de gezelligheid en na-
tuurlijk van zijn eigen Bavaria bier dat hij altijd 
royaal deelde met ieder om hem heen.

De uitvaart in de Sint Servaaskerk in Lieshout 
waarbij wij allen aanwezig waren, was ont-
roerend en indrukwekkend en stond geheel 
in het teken van zijn liefde voor zijn gezin, 
zijn brouwerij en zijn muziek. Met korpseer 
hebben wij hem muzikaal begeleid naar zijn 
laatste rustplaats waar wij met de Last Post 
afscheid van hem genomen hebben.

In memoriam 

Jan Swinkels

Phileutonia doet mee met de landelijke 
loterij van “De Grote Clubactie” die eind 
september van start ging. Er zijn prachtige 
prijzen te winnen zoals een 1e prijs van 
maar liefst €100.000! De 2e prijs is een 
Volkswagen UP. Verder zijn er nog talloze 
geldprijzen en andere prijzen. De loten zijn 
te koop voor het bedrag van slechts €3,00. 
Van deze €3,00 gaat direct €2,40 direct in 
de kas van Phileutonia. Het is een bedrag 
dat we als vereniging echt nodig hebben. 
Ook wij als vereniging voelen immers de 
gevolgen van de crisis en we moeten alle 
zeilen bijzetten om de begroting sluitend te 
krijgen en te houden. De trekking van de 
loterij is op 27 november 2014. 

Nieuwe dirigent 
Harmonieorkest
bekend.

De nieuwe dirigent van het harmonieor-
kest is bekend. Zijn naam is Dirk van de 
Weijer. Wij wensen hem heel veel succes 
en plezier toe bij onze vereniging. Houd de 
volgende nieuwsbrief in de gaten voor een 
uitgebreide kennismaking. 

Sinds kort staat er op ons terrein in de fiet-
senstalling een nieuwe blauwe kledingcon-
tainer. Graag willen wij u erop attenderen 
dat u uw gebruikte kleding ook bij ons kunt 
inleveren, waardoor u onze vereniging een 
extra financieel steuntje geeft. Het initiatief is 
opgezet door Joep en Fons van Herpen van 

Second Life Textile. Zij dragen er als inzame-
laars aan bij dat gebruikt textiel een tweede 
leven krijgt. Deze twee jonge ondernemers 
zijn zonen van Wim van Herpen, commissa-
ris van onze harmonie. 
Per opgehaalde kilo gebruikt textiel doneert 
Second Life Textile ook een gedeelte van 
de opbrengst aan Stichting Vrienden van 
de Thuiszorg. Vrienden van de thuiszorg zet 
zich in voor het welzijn van de kwetsbare 
medemens. 

Wat wordt er WEL ingezameld?                             
- Draagbare boven- en onderkleding
- Draagbare schoenen (samengebonden)          
- Huishoudtextiel (washandjes, hand-    
  doeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
- Dekbedden, kussens, gordijnen                          
- Hard en zacht speelgoed                                         
- Werkkleding (schoon)                                              

Wat wordt er NIET ingezameld?                                                            
- Vloerbedekking, tapijten, snijafval 
  (kleine lappen stof)
- Natte kleding, (rest)afval

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

De maand oktober is aangebroken en dat 
betekent dat het carnavalsseizoen weer 
langzaam op gang komt. Daarom is het 
hoog tijd om de kletsers voor te stellen 
aan het publiek. De Stichting Klets en 
Zwets in Helmond organiseert al een 
aantal jaren in samenwerking met de 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia het 
kletstoernooi “DE GOEIE TO(O)N”.

Het toernooi is bedoeld om nieuwe talenten 
of minder ervaren kletsers de kans te geven 
om ervaring op te doen én om ervaren klet-
sers de gelegenheid te bieden om hun klets, 
die zich nog in de try-out fase bevindt, uit te 
proberen.
Het toernooi kent twee voorronden waarbij er 
elke avond negen kletsers optreden. Deze 
voorronden vinden plaats op de vrijdagen 
17 en 24 oktober. In de finale, op vrijdag 31 
oktober, zullen zes finalisten gaan strijden 
om de wisseltrofee “DE GOEIE TO(O)N”. 
Daarnaast zal er voor de publiekswinnaar de 

FRANS BRUGMANSPUBLIEKSPRIJS te ver-
dienen zijn. Bovendien kunnen er wildcards 
verdiend worden voor de voorronden van de 
Keiekletsavonden om de Zilveren Narrenkap.

Aanvangstijd 20.00 uur. 
Entreeprijs voor de voorronde € 6,-
(€ 5,- bij voorverkoop) 
Entreeprijs voor de finale €11,- 
(€ 10,- bij voorverkoop). 
Een passe-partout kost € 17,50.

Kaarten kunt u bestellen bij Phileutonia per 
mail kletstoernooi@phileutonia.nl 
of telefonisch 06-38191154. En ook op 
dinsdagavond van 20.00-21.00 en vrijdag-
ochtend van 10.00-11.00 in het verenigings-
gebouw.
Dit toernooi wordt gehouden in het Vereni-
gingsgebouw van Phileutonia in Helmond. 
De ingang naar de zaal bevindt zich aan de 
achterzijde, aan Het Oude Huys. Kijk voor 
meer informatie www.degoeietoon.nl

Terugblik Proms 2014
Ondanks het weer was de Proms 2014 zeer geslaagd!

Agenda 
 
Kletstoernooi “De Goeie To(o)n”
Zaal open 19.00 uur. 

Eerste voorronde
vrijdag 17 oktober 20:00

Tweede voorronde
vrijdag 24 oktober 20:00

Finale 
vrijdag 31 oktober 20:00

zondag 9 november 10:30
Algemene Ledenvergadering 

Verenigingsgebouw

zondag 16 november 13:00
Sinterklaasintocht met Pietenkapel 

Centrum stad

zondag 20 november 17.00
Optreden Applaus bij Bavaria

vrijdag 21 november 20:00
Prinsenavond van CV de Kattendonders 

met muzikale ondersteuning van De 

Hoizeiers

zondag 23 november 14:30 
Ceciliafeest voor leden en commis-

sarissen met huldiging jubilarissen

zondag 14 december 15:30 
Kerstconcert door PhilBee in de kapel van 

het Elkerliek ziekenhuis

zaterdag 20 december 20:00 
Kerstconcert in Verenigingsgebouw 

samen met koor Confetti en pianist Fabio 

Holtappels
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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, Bart Bouwman, Hilde Bouwman 
en  Simon Verspaget.
redactie@phileutonia.nl

Kijk op www.phileutonia.nl voor het laatste 

nieuws, foto’s en de aankomende activiteiten. 

Like onze facebookpagina, volg ons op 

twitter en deel onze berichten.  Zo wordt ons 

bereik zo groot mogelijk!

www.facebook.com/kshphileutoniahelmond

 

www.twitter.com/kshphileutonia

Phileutonia 
Online Kletstoernooi “De Goeie To(o)n”

Kledingcontainer 
bij Koninklijke 
Stadsharmonie 
Phileutonia.
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