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Column 

van de voorzitter

De carnaval is weer voorbij, de feestneus 
ligt in de kast en de draad van het normale 
leven hebben we weer opgepakt.

Er gebeurt stilletjes aan veel in onze 
vereniging. Een geslaagde avond met 
basisschool de Rank en basisschool 
Bundertjes en een prachtig redactioneel 
stuk over ons jeugdbeleid in het ED.  
Wat kunnen we trots zijn op alle initiatieven 
die de jeugdcommissie neemt. Prachtig  
en hopelijk een weg om nieuwe leden  
aan ons te binden.

Maar we hebben ook een mooie avond 
gehad met Harmonie de Goede Hoop uit 
Aarle Rixtel. Van muzikaal hoog niveau en 
een mooie samenwerking die zeker vervolg 
gaat krijgen. Inmiddels is het oefenweekend 
achter de rug en is het optreden in de 
Efteling ook succesvol afgesloten. Ik was  
er zelf helaas niet bij maar de berichten  
die ik heb gezien tonen een leuke dag!

Vanuit het bestuur is ook veel te melden.  
De bestuurswisseling is een feit en het 
nieuwe bestuur is ondanks dat het nog niet 
compleet is, van start gegaan. We houden 
jullie uiteraard op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Vast staat al dat het 
penningmeesterschap per 15 mei over  
gaat naar Koen Smits en Inge Pebesma. 
Peter Korzilius gaat dan van een 
welverdiende vakantie genieten. 

Een harmonieuze groet, 

Wim Hillenbrink
president 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia

Phileutonia & Friends
Op 9 juli 2017 zal de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia voor de 21e keer haar 
jaarlijkse muziekevenement organiseren in de Warande: Phileutonia & Friends. Thema is 
deze keer ‘de jeugd’ en daarbij denken we niet alleen aan onze eigen jeugdige muzikanten 
uit het Pieporkest en de Tikgroep. Ook het aanwezige, jeugdige publiek zal worden 
uitgenodigd om onder leiding van enkele AMV docenten een stuk in te studeren om dat 
vervolgens ten gehore te brengen op het podium. Onder hen leerlingen van de 
basisscholen die het afgelopen jaar op hun school muziekles hebben gehad, geheel 
verzorgd door docenten van Phileutonia.

Daarnaast zullen jonge talenten uit andere geledingen zich presenteren aan het publiek. Daarbij 
denken we aan de Rimboband die bestaat uit jongeren met een beperking. Ook zullen er jonge 
zangers en dansers optreden. De rode draad in het programma wordt gevormd door onze 
verschillende orkesten en slagwerkgroepen, die de jeugdige solisten muzikaal zullen begeleiden.

Phileutonia & Friends wil haar publiek niet alleen amuseren maar ook interesseren en 
enthousiasmeren. Dit vanuit de gedachte dat we vinden dat muziek en muziekonderwijs belangrijk 
zijn voor de ontwikkeling van de jeugd; muziek maakt de jongeren sociaal vaardiger en leert hen 
zich beter te concentreren. Maar vooral: samen muziek maken is leuk en waar kun je dat beter 
doen dan bij Phileutonia & Friends?



Phileutonia verwelkomt de volgende leden:
Marjon Kat – bestuurslid
Jurre Janszen – Trombone,  
terug als rustend lid
Pleun van Leeuwen – Klarinet

Overleden:
Jo Welten, 5 april 2017

Geboren:
Adeline, 5 maart 2017
dochter van Fabienne van Gestel en 
Jeroen Granneman
Bram, 8 maart 2017
zoon van Rob en Britt Korzilius.

Wij van Phileutonia

zondag 4 juni
Jeugdkapel Applaus doet mee aan het  

Drakenbootfestival in Helmond

zondag 18 juni 14:30
Slagwerkconcert in samenwerking met 

Slagwerkgroep Someren in De Fonkel in 

Helmond.

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
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Bart Spoormakers gaat “Coast to Coast”

Phileutonia in de Efteling 

Onze president en beschermheer hebben
hem op de dag van vertrek uitgezwaaid.

Bart Spoormakers, commissaris van 
Phileutonia, is samen met David Bakker een 
groot avontuur aangegaan. Tussen 20 april en 
25 mei 2017, gaan zij in 33 dagen “coast to 
coast” van Los Angeles naar Boston fietsen. 

Samen met een groep wielrenners zullen zij in 
deze periode ruim 5.500 kilometers op de 
racefiets afleggen! Over de totale reis krijgen 
ze slechts 2 rustdagen. Het doel hiervan is een 
wieleruitdaging van wereldklasse aangaan, 

welke gekoppeld is aan sponsoring voor 
goede doelen. Bart heeft ervoor gekozen om 
zijn fietstocht te verbinden aan het Jeugdfonds 
van Phileutonia!

De jeugdcommissie van Phileutonia is hard aan het werk om samenwerkingsprojecten met 
basisscholen in Helmond op te zetten en bestaande projecten te verbeteren. Afgelopen periode 
hebben de leden van deze commissie zich gericht op basisschool De Rank en basisschool De 
Bundertjes. Samen met muzikanten van Phileutonia hebben zij ervoor gezorgd dat veel kinderen 
enthousiast zijn gemaakt om blaasinstrumenten en slagwerk uit te proberen.

Muziek helpt om:

Je fantasie te gebruiken

Te leren luisteren

Je spraak en taal te oefenen

Je eigenwaarde te vinden

Je creatief te uiten

Controle te krijgen over je motoriek

Plezier te beleven!

Je goed te voelen in een groep

In deze nieuwsbrief vindt u een poster over het slagwerkconcert van de slagwerkgroepen 
van Phileutonia en Muziekvereniging Juliana. Deze kunt u gebruiken om het concert nog 
meer bekendheid te geven door de poster bijvoorbeeld tegen uw raam te plakken of 
ergens in de buurt op te hangen. Hopelijk tot ziens op 18 juni in de Fonkel! 

Uitwisselingsconcert

Slagwerkconcert

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

zondag 18 juni

Scholenprojecten



Brechtje Kuijpers, ongeveer tien jaar lid 
van Phileutonia, is via haar muziekles bij 
onze vereniging terechtgekomen.
“Ik heb een overstap gemaakt van de 
harmonie in Aarle-Rixtel naar Phileutonia. 
Ik kreeg wekelijks les in het Phileutonia 
gebouw en doordat ik al enige tijd in 
Helmond woonde, was dat voor mij een 
perfecte overstap.”

Brechtje heeft lange tijd hobo in het 
harmonieorkest gespeeld. Vanwege 
gezondheidsredenen heeft ze echter 
besloten om naar het Philbee orkest te 
gaan. “Dit is voor mij een hele goede 
keuze geweest. Minder pijn en toch 
muziek maken. Ik geniet ervan!”

De mooiste herinneringen heeft Brechtje 
onder andere aan de concertreizen. De 
reis naar Praag was haar eerste “uitje” 
met Phileutonia. “Het was een geweldige 
ervaring en ik heb heel veel plezier 
gehad! Ook de reis naar Turkije blijft me 
bij. Vooral hoeveel publiek er destijds was 
tijdens ons optreden. Geweldig!” 

Verder vindt ze het heel mooi dat ze zich 
altijd welkom heeft gevoeld binnen de 
club. “Dat geeft een goed gevoel.”

In het dagelijks leven is Brechtje vooral 
bezig om zichzelf zo goed mogelijk in 
conditie te houden. “Ik ben helaas al tien 
jaar afgekeurd, wat niet inhoudt dat ik niks 
doe. Ik probeer mijn lijf zo goed mogelijk 
in conditie te houden zodat ik niet op hoef 
te geven. Dat beschouw ik als mijn werk.”

Naast Phileutonia heeft Brechtje nog meer 
hobby’s. Ze houdt van zwemmen, lezen, 
sporten en samen met vrienden koken en 
eten. 
Tot slot wil ze nog kwijt dat ze blij is dat ze 
de overstap heeft gemaakt. “Phileutonia is 
echt een leuke vereniging.”

De laatste nieuwste geleding bij Phileutonia is de jeugdkapel Applaus onder leiding van 
Toine Slaats. Jongeren, in het bezit van het A-diploma en die in een van de orkesten 
spelen kunnen vanaf 12 jaar meedoen met deze kapel. Applaus is inmiddels bekend 
binnen Phileutonia en daarbuiten, maar wie zorgen er eigenlijk voor dat alles in goede 
banen loopt? Even een kijkje achter de schermen bij de vrijwilligers van Applaus: 

Toine
Muzikaal leider sinds 4 jaar, zoekt samen 
met jeugd muziek uit en dirigeert de 
repetities. Speelt trompet sinds zijn 8ste.
Heeft eerst gespeeld bij showband Helmond
Speelt in het Harmonieorkest, Philbee en bij 
de Hoizeiers

Miranda
Is mede oprichtster en begeleidster vanaf 
start in 2013. Speelt tenorsax in het 
Pieporkest en af en toe bij de Hoizeiers. 
Binnen Applaus de algemene regelaar.

Marcel
Speelt Baritonsax en heeft twee kinderen die 
lid zijn van Applaus. Is ook tambour-maître 
en speelt mee in het Philbee. Daarnaast is 
hij ook vaak achter de bar te vinden of als 
vervoerder van instrumenten. Binnen 
Applaus houdt hij als begeleider onder 
andere de absentie bij.

Willem
Bespeelt de Bastuba en heeft geen flauw 
idee wanneer hij begeleider is geworden. 
Binnen Applaus zorgt hij voor het stevige 
fundament met Sousafoon en is mede 
regelaar van evenementen. Speelt in het 
Philbee, Harmonieorkest, Straatorkest en valt 
wel eens in bij de Hoizeiers. Sinds kort ook 
een belangrijke functie aanvaard binnen 
onze vereniging.

Joke
Speelt Klarinet in het harmonie orkest en de 
kapel de Hoizeiers. Is begeleider sinds de 
oprichting in 2013. Speelt basklarinet in een 
kwartet bij Phileutonia en is als begeleider 
contactpersoon van Applaus.

David
Lid geworden en begonnen met het spelen 
van hoorn sinds september 2014. Speelt in 
het Philbee. Werkt af en toe achter de bar. 
Als begeleider houdt hij zich met name 
bezig met social media. 

Maar, wie is nu wie? Kent u ze allemaal? 
De oplossing staat hieronder.
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Vrijwilliger in beeld

De mensen achter Applaus

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 Oplossing:  1. David, 2. Joke, 3.

Miranda, 4. Toine, 5. Marcel, 6. Willem

Phileutonia 
Online

Lid op de bok:

Brechtje Kuijpers
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