
Concerten Philbee orkest
December wordt de maand van de Philbee concerten: op zaterdag 19 december presenteren 
de muzikanten van het Philbee, in samenwerking met Pointwood Big Band, het midwintercon-
cert. De zaal is open vanaf 19:30 uur en vanaf 19:40 uur zal het Pieporkest zorgen voor leuke 
muziek om alvast in de sfeer te komen. Bij binnenkomst krijgt u gratis koffie, thee of chocola-
demelk. Kaartjes zijn te verkrijgen bij Wiet Hustinx of Inge van Lingen. U kunt ook reserveren 
via philbeecommissie@phileutonia.nl

Op 20 december zal in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond het jaarlijkse kerst-
concert verzorgd worden door ons Philbee orkest. Aanvang is 15.30 uur.

Wie op woensdagavond in het verenigings-
gebouw komt, loopt het risico een paar 
levensgrote katten tegen het lijf te lopen. 
Sinds begin september wordt onze grote 
zaal op die avond namelijk verhuurd aan de 
Stichting Musicals in Helmond die druk aan 
het repeteren is voor een drietal uitvoeringen 
van de musical ‘Cats’. Deze Helmondse 
versie van de wereldhit van Andrew Lloyd 
Webber wordt de tweede musical die de 
stichting op de planken zet. Voor de vorige 
productie, Dracula’s vloek, moest wor-
den uitgeweken naar Deurne omdat het 
Speelhuis afbrandde maar deze nieuwe 
voorstelling zal plaatsvinden in het nieuwe 
Speelhuis. 

Voordat het zo ver is  moet er echter nog 
veel gerepeteerd worden: zingen, dansen, 
acteren en musiceren en dit alles bijna 
uitsluitend met amateurs. Voorzitter van 
de stichting en productieleider Marcel 
Strijbosch is trots op zijn team dat hard aan 
het werk is om straks in mei een wervelen-
de voorstelling van hoog niveau te kunnen 
neerzetten. De repetities verlopen uitste-
kend, de vorderingen zijn goed en de ruimte 
is, hoe kan het ook anders, fantastisch. Vol-
gens de heer Strijbosch zal het Helmondse 
publiek over enkele maanden gaan genieten 
van drie prachtige voorstellingen. Zijn er bij 
Phileutonia nog muzikanten die altijd al eens 
mee hebben willen werken aan een dergelij-
ke productie?  Ze zijn van harte welkom en 
mogen zich melden bij de voorzitter.
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Trots en tevreden 
Met de feestdagen in zicht kunnen wij als 
vereniging terugkijken op een mooi vereni-
gingsjaar waarbij ook de laatste maanden 
veel goede dingen hebben gebracht.
Er was een prachtig uitwisselingsconcert 
met harmonie Oranje uit het west-Bra-
bantse Wouw. Onze slagwerkgroep had 
een verrassend concert met mannenkoor 
Lambardi en de leden van onze jeugd-
kapel Applaus zorgden voor sfeer bij de 
intocht van Sint Nicolaas. Ook was er een 
zeer constructieve jaarvergadering waaruit 
duidelijk bleek dat de nieuw ingeslagen 
weg, waarbij steeds meer verantwoordelijk-
heid gelegd wordt bij leden en commissies, 
vruchten af begint te werpen. Mensen 
nemen taken op zich, maken plannen en 
beraden zich over de toekomst van de 
vereniging, haar missie en haar visie. Als 
voorzitter doet me dit enorm goed; in een 
wereld die razend snel verandert, moeten 
ook wij als vereniging veranderen.
Een van de hoogtepunten van dit jaar 
was de installatie van zes nieuwe com-
missarissen die zich allen bereid hebben 
verklaard om, samen met de reeds zittende 
commissarissen, onze vereniging met raad 
en daad te ondersteunen. Op diezelfde 
dag vierden we ons 165-jarig bestaan en 
hadden we een enorm gezellig Ceciliafeest. 
Kortom: er was veel om met trots en tevre-
denheid op terug te kijken en we kijken met 
plezier uit naar het nieuwe jaar. We wensen 
iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 
en muzikaal 2016.

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

LID OP DE BOK

 

Ik ben Celine Cuijten, 17 jaar en nu 7 jaar 
lid bij Phileutonia.
Tijdens de lessen noten lezen die ik toen bij 
het Kunstkwartier kreeg, was er ook een 
dag waarbij we allerlei instrumenten 
mochten uitproberen. Daardoor ben ik bij de 
hobo gekomen. Na anderhalf jaar les wilde 
ik toch wel graag meespelen in een orkest. 
Mede door mijn buurmeisjes Crista en 
Cathelijn ben ik bij Phileutonia terecht 
gekomen. Zij hebben mij veel dingen verteld 
over de harmonie en mij mee op sleeptouw 
genomen. Zo is het avontuur voor mij 
begonnen. 
Ik speel nu 4 jaar in het Philbee orkest. In 
dit orkest ben ik de enige hoboïst. We 
spelen variërende stukken waardoor het 
ook leuk blijft om te spelen! Ik geniet van 
het spelen op de hobo. 

Een van de mooiste herinneringen die ik 
heb bij Phileutonia is dan toch wel echt de 
reis naar Budapest. De concerten, de 
repetities, de Hongaarse gezelligheid. Alles 
was leuk en iedereen had het fijn. Het was 
echt een top reis!
Het lid zijn bij Phileutonia is kei leuk. Zoveel 
verschillende mensen bij elkaar zorgt voor 
een boel gezelligheid! Onzin uitkramen en 
lekker gek doen daar zijn ze niet vies van bij 
de harmonie. Het samen spelen is altijd leuk 
en iedereen helpt elkaar waar dat nodig is! 
Ik ben eerstejaars student aan de Fontys 
Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg en 
werk in de weekenden bij The Sting in 
Helmond. Het is een druk leventje met 
school, werk en alle dingen die ik er nog 
omheen doe, maar het is allemaal leuk! 
Mijn grote hobby is tennissen. Ik train twee 
keer per week en om de zoveel tijd speel ik 
competitie op zondag. Ook doe ik graag 
gezellige dingen met vriendinnen: winkelen, 
uiteten en natuurlijk stappen. 

Phileutonia verwelkomt 
de volgende leden:
Niek Jacobs - docent trompet
Lina Beekmans - AMV
Rik Beekmans - AMV
Colin van Erp - slagwerk
Indy de Kinderen - AMV
Hielke Waterschoot - AMV
Hans Blanksma - commissaris
Xavier Broeckx - commissaris
Peter de Bruin - commissaris
Piet Heerkens - commissaris
René Lammers - commissaris
Guus van Oorschot - commissaris

Geboren:
Benthe - 9 november 2015 
dochter van Bart Maas en 
Tjerina Koopmans

Celine Cuijten

Colofon

Wij van Phileutonia

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, 
Simon Verspaget, Albert Berkers en 
Celine Cuijten.
redactie@phileutonia.nl

Katten in ons verenigingsgebouw

Midwinterconcert
19 december 2015 
Aanvang: 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur). Entree: € 2,-

Locatie: KSH Phileutonia, Kanaaldijk NW, ingang via Oude Huys. 



Agenda 
zaterdag 12 december  
Leerlingenweekend

zondag 13 december 10:00 
Jeugdmuziekdag bij Phileutonia in het 

Verenigingsgebouw

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

vrijdag 16 december 20:00  
Eerste voorronde. Zaal open 19.00 uur.

vrijdag 23 december 20:00  
Tweede voorronde. Zaal open 19.00 uur.

vrijdag 30 december 20:00  
Finale . Zaal open 19.00 uur.

zaterdag 19 december 19:30
 Midwinterconcert in kerstsfeer door 

Philbee in het Verenigingsgebouw

zondag 20 december 15:30 
Kerstconcert door Philbee in de kapel van 

het Elkerliek ziekenhuis

zondag 3 januari 14.00  
Nieuwjaarsbijeenkomst in het 

Verenigingsgebouw.

vrijdag 8 jan 20.00  
Vuroit Bloaze in het Verenigingsgebouw.

‘s Middags werden de aspirant commissarissen Hans Blanksma, Xavier Broeckx, Peter de 
Bruin, Piet Heerkens, René Lammers en Guus van Oorschot met het gehele commissariaat 
door het corps opgehaald bij West Ende en in stijl muzikaal begeleid naar het verenigingsge-
bouw, waar de installatie plaatsvond.
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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

Slagwerkers 
van phileutonia
Enthousiaste muzikanten met passie voor 
ritme. Dat zijn de slagwerkers van Phileuto-
nia. Onder leiding van Menno Bats laten zij 
graag horen hoe bijzonder mooi ritmisch en 
melodisch slagwerk is. “We zijn erg gedre-
ven om steeds beter te worden en om elk 
optreden weer iets moois en vernieuwends 
te laten horen.” Vertelt Kim, één van de drie 
dames die de slagwerkgroep rijk is.
Deze groep, opgericht in 1946, heeft kwali-
teit hoog in het vaandel staan. In de afgelopen 
jaren heeft deze geleding van Phileutonia 
zich ontwikkeld tot een slagwerkgroep op 
topniveau. Dit weten zij al enkele jaren 
steeds opnieuw te bewijzen door te spelen 

in de eredivisie binnen het KNFM. De twaalf 
spelende leden zoeken graag naar nieuwe 
dingen. Kim: “We proberen van alles uit 
zoals body percussion, een stuk met bezem-
stelen, maar ook iets moderns zoals een stuk 
van Coldplay. Daarnaast werken we ook wel 
eens samen met andere groepen, zoals het 
Pabokoor, om zo weer eens iets anders te 
kunnen laten horen.” 
Samen muziek maken met veel plezier staat 
wel altijd voorop. Tijdens de repetities op de 
maandagavond wordt hard gewerkt, maar 
wel in een gezellige sfeer en met een flinke 
dosis humor. 

In de toekomst hopen de slagwerkers nog 
uit te breiden, zodat de muziek nóg mooier 
wordt. Dus ben jij of ken jij iemand die 
percussie speelt? Kom dan gerust een kijkje 
nemen op de maandagavond in ons vereni-
gingsgebouw om 19:45 uur. 

6 nieuwe commissarissen

Phileutonia viert spetterend feest
Zondag 22 november was een bijzonder feestelijke dag voor onze vereniging. Phileutonia 

verwelkomt zes nieuwe commissarissen, viert het 165 jarig bestaan én het jaarlijkse Ceciliafeest.

Ceciliafeest
Na de ceremonie volgde aansluitend het Ceciliafeest met veel leuke optredens van eigen muzi-

kanten en muzikanten van bevriende verenigingen, lekker eten en een spetterende loterij. Ook 

Sinterklaas kwam nog even langs met zijn pieten!

Xavier Broeckx Piet Heerkens

Hans BlanksmaPeter de BruinRené Lammers

Guus van Oorschot


