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We verwelkomen de volgende 
nieuwe leden
Marjolein Smakman 
op dwarsfluit

Wim Trieling 
op trombone

Geboren
Juul de Gouw 24-11-2008 
dochter van Tijn en Ilke de Gouw

Rens Koster 29-12-2008 
zoon van Tom en Anke Koster

Wij van PhileutoniaOptocht
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Zoals ieder jaar zaten de echte 
carnavalsvierders al vroeg aan de 
bar in ons clubgebouw. Rond het 
middag uur kwam ook de rest 
binnen druppellen en nog geen uur 
later was het gebouw gevuld met 
Arabieren. Om half 2 vertrok de 
karavaan naar het huis van Sander, 
waar we werden verwelkomd met 
drankjes en worstenbroodjes. Waar-
voor onze hartelijke dank, familie 
Van de Lande.

Sjef had een grote verassing in petto, 
in de vorm van een levensechte 
kameel afkomstig van circus Renz. 
Waar hij de hele optocht niet van af te 
krijgen was, en waar hij naar eigen 
zeggen Phileutonia blauwe ballen van 
gekregen heeft.  Langs de kant 
reageerde het publiek erg verrast op 
onze karavaan.Zelfs de commissaris-
sen hadden een actieve rol dit jaar, 
samen met de drumband zette zij een 
swingende samba neer. Sinds jaren 

was het weer eens lekker weer en was 
het erg druk in de stad. Bij terugkomst 
in het clubgebouw werden we weder-
om goed ontvangen met soep en 
broodjes. We willen vanaf hier graag 
iedereen bedanken die een bijdrage 
geleverd heeft aan het mogelijk maken 
van zo’n geweldige carnaval. 

Agenda
Zondag 5 april  
Concert met Veldhovens 
muziekkorps.

 
Zondag 19 april
Koffieconcert piep orkest, PhilBee, 

Tikgroep en de AMV opl. 

Maandag 27 tot Zondag 3 mei 
Concertreis Philbee Naar  
Aix-en-Provence.

 
Zondag 17 mei 
Voorspeelmiddag

Zaterdag 13 juni 
Bloemenintocht, wandelvierdaagse

 
Zondag 28 juni 
Royal Phileutonia Proms
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maart 2009
Phillies winnen aan-
moedigingsprijs tijdens
het Prijsbloaze 2009

Beste muziekvrienden,

 
 
Sander van der Lande,
President  
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Column 
van de voorzitter

Carnaval 2009 was een top carnaval voor de leden van de Phillies. Op vrijdag 
avond gingen een aantal Phillies naar Tilburg om daar nog één keer te kijken 
naar andere kapellen en inspiratie op te doen voor de vier komende dagen. 
Zaterdag was het dan zover, rond het middag uur stonden we allemaal klaar, 
om vervolgens samen met de oranje buurt de kei te gaan ophalen. Waar 
vervolgens voor West Ende de carnaval los barstte. Zondag liepen we net als 
alle andere leden van Phileutonia mee in de karavaan door het centrum van 
Helmond. Waarna we even uitgerust hebben in het clubgebouw, om ’s 
avonds nog een feestje te bouwen in de Wilhelmina school samen met de 
oranje buurt. Na enkele nummers gespeeld te hebben stond de hele zaal mee 
te lallen op onze muziek. Dit was een goed voorproefje voor maandag. Want 
dit was de dag waar het voor ons om ging, het Prijsblaoze. We begonnen om 
14.00 in het lege Plaza Café. Maar in de volgende kroegen stond het goed vol 
en kregen we de sfeer er goed in. Om half vier was het zover: het optreden in 
het Brabanthouse voor het grote publiek. De spanning was van iedereen zijn 
gezicht af te lezen. Bij het betreden van de zaal speelde we Marsparade.

>> lees verder op pagina 2 >>
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>> vervolg pag. 1 >> Eenmaal op het podium aangekomen was het de buurt aan 
Guus Meeuwis met het dondert en het bliksemt. Na alleen al de door iedereen 
gekende begin roffel, gespeeld door Willem, was het publiek laaiend enthousiast. 
Hierna was het de beurt aan de door Sjoerd geschreven Helmond-mix. Na enkele 
klanken van onder andere De Wallewap, De chinees waar ik heen sjees en het 
clublied van Helmondsport, hadden we het hele Helmondse publiek mee. Het 
optreden op het podium ging erg goed en de tijd vloog voorbij. Na dit spetterende 
optreden moesten we weer snel verder naar De Wekker en De Engel om voor de 
laatste keren te spelen. Uiteraard hoort bij een wedstrijd een prijsuitreiking, die was 
aan het einde van de middag in het Brabanthouse. Zonder al te hoge verwachtin-
gen stonden we in de zaal tussen alle andere kapellen. Tot onze grote verbazing 
mocht Gilian naar voren komen om de aanmoedigingsprijs op te halen. Dit was een 
mooie afsluiting van een nog veel mooiere dag. We kunnen zeggen dat onze 
deelname een groot succes was waaraan we veel plezier beleeft hebben. Dinsdag 
was het alweer de laatste dag van de carnaval en voor het eerst dit jaar werd de 
dinsdag ingevuld met het Klurredweilen. Geheel gehuld in Rode Teletubbie pakken 
gingen we weer vol goede moed en met heel veel plezier alle kroegen langs. Ook 
aan het einde van deze dag vond er weer een prijsuitreiking plaats, waar we onze 
Helmondse klanken voor het laatst aan het grote publiek hebben mogen tonen. 
Samen met de Klinkers hebben we van deze prijsuitreiking een mooi muzikaal 
spektakel gemaakt. Daarna hebben we gezamenlijk een hapje gegeten. En om 
precies om 11 minuten over 11 was het alweer tijd om gezamenlijk de kei te gaan 
begraven. Carnaval 2009 bestond voor ons uit vier super dagen en alle positieve 
reacties van fans maar van ook onbekende mensen maakt alles nog mooier. We 
kunnen niet wachten tot de carnaval van 2010, dan gaan we voor een plek in de top 3.

Kerstconcert Philbee

Hoizeiers in het nieuw

Vuroit blaozen groot succes

kerstconcert slagwerk ensemble 
met Helmonds Slavisch Koor

Phillies weekend in de Ardennen bij 
Bert Jansen

Naam / Marjolein Smakman

Lid sinds / november 2008

Instrument / dwarsfluit

Leeftijd / 24

Hobby’s buiten Phileutonia / golfen, lezen

Leukste TV-programma / Bones

Mooiste film / Pearl Harbor

Beste boek / Harry Potter en John Grisham

Favoriete CD / Jan Smit – Stilte in de storm

Leukste optreden / Pop meets classic on the 
boulevard (in Noordwijk) 

Idool / geen

Het liefst eet ik / mosselen 

Het liefst drink ik / witte wijn

En tot slot / 

LiD OP DE BOK



Dusol Vastgoedonderhoud is sinds enige jaren sponsor van Phileutonia. 

Muziek bindt mensen en mensen binden mensen; misschien een reden 
waarom wij ervoor gekozen hebben ook Phileutonia een warm hart toe te 
dragen. Tijdens een van vele sociale netwerken vroeg Sjaak van Lieshout 
ons om ons voor een periode van minimaal drie jaar te verbinden aan de 
oudste stadsharmonie van Helmond.

Als familiebedrijf Dusol vinden wij het belangrijk maatschappelijk verbonden te zijn 
aan de stad en ook aan haar mensen die op een of andere manier, door familie, 
vrienden of kennissen, ook verbonden zijn aan ons bedrijf. Phileutonia geeft deze 
mensen terug wat hen weer bind; de muziek. 

Een volgende reden is dat wij vanuit ons vakmanschap veel waarde hechten aan 
cultuur en haar tradities. Neem de gilden of schuttersverenigingen. Binnen een har-
monie herken je ook cultuur en traditie, zeker tijdens een publiekelijk optreden of 
een persoonlijke serenade.

Als vierde generatie van ons vastgoedonderhoudsbedrijf vind ik het belangrijk dat 
dit soort verenigingen moet kunnen blijven voortbestaan, ook de nog volgende 4 
generaties bij wijze van spreken. Dat gebeurt niet van zelf. Gedreven verenigings-
leden zullen deze kar, samen met  het bedrijfsleven, moeten blijven trekken. Dit om 
individuele muzikanten/ leden hun hobby te kunnen laten uitoefenen en de 
gemeenschap blijvend te kunnen laten genieten.

Mede namens alle medewerkers van Dusol Vastgoedonderhoud wens ik Phileuto-
nia veel succes en vreugde toe met het beoefenen van hun passie; muziek.

Met vriendelijke groet,

Frans Dusol   
Dusol Vastgoedonderhoud

Op 11 januari presenteerde wij in 
theater ’t Speelhuis een middag-
vullend programma in samen 
werking met pianist Jan Vayne.  
Om half 3 beet Philbee samen 
met Jan Vayne de spits af. 
Op swingende wijze opende zij 
deze middag, met muziek van 
onder andere George Gershwin en 
Sinatra. Waarna het de beurt was 
aan het pieporkest, voor vele van 
het was dit hun eerste optreden in 
zo’n grote zaal en voor zoveel 
publiek. Er waren dan ook veel 
spannende gezichtjes te bespeu-
ren. De podium wisselingen werden 
op professionele wijze opgevuld 
door ons eigen koper octet. De 
diversiteit van slagwerk kwam goed 
tot uitdrukking in het optreden van 
de slagwerkgroep, van de beuken-
de trommels van het stuk Russian 
headache tot de verstilde klanken 
van het largo van Dvorak. Waarbij 
we vanaf deze plaats nogmaals 
Sjors Bakels willen complimenteren 
met het uitvoeren van zijn solo in 
het stuk Czardas van Monti. 
Daarna speelde Jan Vayne tot de 
pauze begon. Na de pauze stond 
de tikgroep klaar, ook zij lieten zich 
van hun beste kant zien. Nadat 
bijna alle geledingen hebben laten 
zien wat zij kunnen was het weer 
de beurt van Jan Vayne. Deze keer 
samen met het Harmo-nie Orkest. 
Zij brachten nummers van onder 
andere Johan van de Meij, Rogier 
van Otterloo en Mozart. Het publiek 
genoot zichtbaar van dit concert en 
ook het orkest zelf was erg tevreden 
met de geleverde prestatie. De hele 
middag heeft de zaal vol gezeten 
en de sfeer was goed. Na afloop 
van het officiële gedeelte van het 
concert sloten de Phillies deze 
geweldige middag Phileutonia af 
met muziek in de foyer.
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Middagje
Phileutonia

Sponsor in beeld.


