
Een muzikale familie 
met roots in Phileutonia
Enthousiasme, ambitie en -nu al- een grote betrokkenheid, dat is wat de nieuwe 
dirigente van het Philbee orkest uitstraalt. Hadewych van Leeuwen-Peters streeft 
naar vernieuwing en verjonging, sjouwt rond met tassen vol muziek en heeft er 
duidelijk zin in. Phileutonia was voor haar geen onbekende; haar echtgenoot Hans 
speelde in zijn jeugd hobo in het harmonieorkest, haar schoonvader hanteert er nog 
altijd de saxofoon. Zelf speelt ze basklarinet in het Nederlandse Douaneorkest, werkt 
ze op de Tilburgse muziekschool als muziekpedagoge en dirigeert ze in de avonduren 
drie orkesten. 

Hadewych wil verbinden, verjongen en enthousiasmeren en dat wil ze bereiken door een 
goede interactie  met de orkestleden en het aanbieden van de juiste muziek. Ze vindt het een 
uitdaging om de kwaliteit van Philbee nog verder te ontwikkelen maar plezier in muziek maken 
moet voorop blijven staan: ’als mensen er geen plezier in hebben dan blijven ze niet’. 

Als moeder van twee jonge dochters, Pleun van 13 en Wende van 11, weet ze wat het is om 
musicerende kinderen steeds weer te moeten stimuleren en motiveren;  er liggen meer hobby’s 
die soms leuker, spannender zijn. Maar het geeft voldoening als het lukt, als die muziekles toch 
weer boeiend was en het samen musiceren toch weer stimuleert: ‘ Pleun speelt nu klarinet in 
het Philbee orkest en ze vindt het prachtig’. 

Hadewych van Leeuwen roemt het warme welkom dat ze mocht ontvangen, de humor en de 
grote betrokkenheid van de mensen, de enorme ondersteuning die ze van alle kanten krijgt 
aangeboden. Ook is ze onder de indruk van het mooie luxe gebouw. Ze heeft nog maar één 
repetitie gehad maar is nu al ‘een van ons’, een groter compliment kun je niet krijgen.

Het verkeer wordt steeds drukker en de tijd dat je de harmonie 
netjes voor liet gaan is voorbij. Daarom is ons doel: 
“Phileutonia veilig de weg op”. Vorig jaar hebben we daarmee 
een begin gemaakt en er zijn toen enkele mensen opgeleid om als 
verkeersregelaar het straatkorps veilig de weg op te laten gaan. 

Door de regelgeving i.v.m. verzekeringen moesten wij minimaal 
twee weken voor aanvang van bijvoorbeeld een serenade onszelf 
aanmelden bij de gemeente. Dit ging helaas niet altijd goed 
waardoor geen verkeersregelaars beschikbaar waren. 

Nu zijn we in gesprek geweest met de VVH (Vereniging 
Verkeersregelaars Helmond) die voor ons mensen willen opleiden 
voor de duur van een jaar (langer mag natuurlijk ook) zodat we zelf 
een clubje verkeersregelaars hebben. Deze mogen we zelf inzetten. 
Ideaal zou een groepje van zes personen zijn. We hebben nu 
toezegging van drie tot vier personen. 

Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om zich hiervoor in te zetten? 
Neem dan eens een kijkje op www.verkeersregelaarshelmond.nl en 
neem contact op met Cor van Lierop of Albert Berkers.

Onze Jeugdkapel Applaus is nu ook op Facebook en Instagram te vinden. Hier delen 
we alles wat met ons clubje jonge muzikanten te maken heeft. Wie onze nieuwe leden 
zijn, waar we optreden en noem maar op. Verfraaid met foto’s en video’s weet iedereen 
binnen maar hopelijk ook buiten de vereniging waar we mee bezig zijn. 
 
Wat kunt u er allemaal verwachten? Opnames van optredens, live uitzendingen en 
verslagen over van alles en nog wat. 
 
Kunt u als lid iets voor ons betekenen? Ja zeker! Ga naar onze pagina en Like ons! 
Deel onze berichten op uw tijdlijn zodat uw vrienden, buren, kinderen en kleinkinderen 
ook weten wie wij zijn en waar we optreden. 
 
Wat we echt fantastisch zouden vinden is als u naar ons komt kijken als we optreden 
en dat is vanaf nu ook goed te volgen via de geplaatste evenementen. Kunt u een keer 
niet? Kijk dan later naar de beelden of volg ons live! 

Dus ga nu naar: www.facebook.com/jeugdkapelapplaus en
www.instagram.com/applaus_jeugdkapel en volg ons!
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Column 

van de voorzitter

Vrijwilliger in beeld

Phileutonia 
veilig de weg op!

Het tweede voorwoord van de president 
alweer. De tijd gaat snel. We hebben 
hopelijk allemaal mooie feestdagen gehad 
en we zien dat het nieuwe jaar alweer 
zijn eerste weken heeft toegevoegd aan 
het verleden. 

We hebben mooie activiteiten gehad. 
Naast het Ceciliafeest natuurlijk een 
nieuwjaars receptie waar onze nieuwe 
dirigent van het Philbee orkest is 
voorgesteld. We heten Hadewych van 
Leeuwen-Peters van harte welkom en zien 
uit naar de muzikale veranderingen die zij 
kan gaan brengen. De nieuwjaars receptie 
was voor het eerst sinds vele jaren weer 
vergezeld van een prachtig concert. 
Een mooie traditie is geboren wat mij 
betreft. Het Philbee orkest verdient alle 
lof voor het optreden en de organisatie 
omtrent de dirigentenwissel. Heel erg 
goed geregeld! 

Hadewych stelt zich verderop in de 
nieuws brief nog uitgebreid voor. Ze is 
geen vreemde voor Phileutonia, dat is wel 
duidelijk. 

De vraag om u aan te melden als bestuurslid 
is al naar u uitgegaan. We hopen op veel 
enthousiaste aanmeldingen!

Wim Hillenbrink
president 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 

Colofon
De Phileutonia Nieuwsbrief wordt vier 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, Simon Verspaget en Albert Berkers

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

Applaus op de bok
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Phileutonia verwelkomt de volgende leden:
Neeltje van Doore – docent 
scholenprojecten AMV
Judith de Vrees – docent 
scholenprojecten AMV
Daisy Dielemans –  slagwerk 
Jonie Pijpers – docent 
scholenprojecten AMV
Sophie de Ruijter – docent 
scholenprojecten AMV
Hadewych van Leeuwen-Peters – 
dirigent Philbee
Alicia van de Westelaken – Klarinet

Geboren:
Suus, 31 december 2016. 
dochter van Gilian de Kimpe en Twan Koolen

Wij van Phileutonia

donderdag 23 februari  19:00
Begeleiding van C.V. De Kattendonders door 

Applaus bij bezoek aan Zorghotel Suytkade.

zaterdag 25 februari  10:00
Opening Carnaval Oranjebuurt met ’de kat 

de bel aanbinden’ door de Hoizeiers. 

Verzamelen 9:00 uur.

zaterdag 25 februari  15:00
Applaus samen met C.V. De Kattendonders 

bij het opgraven van de Kei bij West-Ende.

zaterdag 25 februari  20:00
Foute Roze Avond van C.V. De Katten-

donders met opening door de Hoizeiers in 

het Verenigingsgebouw.

zondag 26 februari  14:15
Deelname aan de grootste optocht van het 

Zuiden door alle geuniformeerde leden en 

commissarissen. Verzamelen 11.00 uur.

maandag 27 februari 13:00 

Kindercarnaval voor alle kinderen van de 

buurtvereniging en leden en vrienden van 

Phileutonia. M.m.v. Esther en Lenny show, 

DJ Yorlin, clown Dico en CV De Kattendon-

ders. En misschien een meet en greet met 

“Don de Kater” .

maandag 27 februari 14:00 

Applaus neemt deel aan het Prijsbloaze van 

De Keiebijters in Zaal Traverse. Voorafgaand 

en na afloop zullen enkele kroegen worden 

bezocht.

dinsdag 28 februari  13:00
Dweilen met de Kattendonders en de 

Hoizeiers in het centrum van de stad. 

Iedereen die mee wil, verzamelen om 

13.00 uur residentie Phileutonia.

dinsdag 28 februari  18:00
(eten en drinken) afsluitingsavond carnaval 

m.m.v. Buurtvereniging ’t Oude Huys en CV 

de Kattendonders. Gezellig samenzijn onder 

het genot van eigengemaakte hapjes en 

lekkernijen. Verenigingsgebouw.

dinsdag 21 maart  19:00
Afsluiting van muziekproject met leerlingen 

van basisschool De Rank in het Verenigings-

gebouw.

dinsdag 04 april  19:00
Afsluiting van muziekproject met leerlingen 

van basisschool De Bundertjes in het 

Verenigingsgebouw.

zaterdag 08 april 20:00
Uitwisselingsconcert van het Harmonie-

orkest met Harmonie de Goede Hoop uit 

Aarle-Rixtel in het Verenigingsgebouw.

donderdag 27 april 10:00
Aubade t.g.v. Koningsdag bij Ziekenhuis en 

Serenade bij Kasteel voor gedecoreerden. 

Verzamelen 9.30 uur Verenigingsgebouw.

zondag 09 juli 12:00
Groots muzikaal evenement in Carat-

Paviljoen en Warandepark met alle orkesten 

van Phileutonia, ondersteund met solisten. 

dinsdag 12 september 19:00
Open repetitie van het Harmonieorkest 

ergens op een centrale plek in Helmond.

zaterdag 30 september - 
zondag 01 oktober
Repetitieweekend Harmonieorkest in de 

Ardennen in samenwerking met ander 

muziekgezelschap.

zondag 08 oktober 14:00
Combinatie van 3 voorstellingen 

uitgevoerd door Toneelgroep Genesius, 

Zanggroep Pabo en KSH Phileutonia op 

3 verschillende locaties .

Agenda

zondag 19 februari

Heel Helmond Zingt
Tradities kunnen ook worden gemaakt. In carnavalsminnend Helmond past 
ook een meezingfestijn. Dat gaan we in ieder geval proberen.

Op initiatief van de Keijebijters en met medewerking van alle 
harmonieën in Helmond werken we hard aan een meezingfestijn. 
Ter ere van hun 55-jarig jubileum organiseert de stadscarnaval-
vereniging dit nieuwe evenement. In de hoop en verwachting dat 
de Helmondse verenigingen dit in de jaren daarop volgend over 
kunnen nemen. 

Heel Helmond zingt; dat is het streven. Op zondag 19 februari is 
iedereen uit Helmond en van daarbuiten welkom in zaal Traverse 
voor een hele dag meezingen en blèren op meezingers. 

Phileutonia is om 15.30 uur aan de beurt. Van carnavalsmuziek tot 
guilty pleasures uit de pophistorie. Phileutonia heeft Harrie Nooijen 
bereid gevonden om met ons mee te zingen en de zaal voor te gaan 
in het feest. Houd de website van Phileutonia en de Keijebijters goed 
in de gaten voor de laatste informatie.


