
Deze keer interviews met 4 nieuwe leden. 
Guus van Dijk, Lars van Duijnhoven, Lars 
van Alphen en Tibbe van Nes zijn sinds kort 
begonnen met slagwerk. Ze krijgen nu nog 
les maar hopen binnenkort naar de tikgroep 
te gaan. Hier een korte kennismaking.

Hoe is het Phileutonia avontuur bij 
jou begonnen en hoe heeft zich dit 
ontwikkeld?
Guus: Ik ben bij Phileutonia gekomen al 
vanaf dat ik een baby was, omdat mama, 
opa, oma, ome Marcel en tante Esther en 
mijn zus Fenne en mijn broer Mees ook 
allemaal bij Phileutonia zijn. Toen ik nog 
niet naar school hoefde ging ik met opa 
altijd één ochtend in de week mee naar het 
verenigingsgebouw.
Lars: Op school.
Lars van Alphen: Ik ben eerst samen 
met mijn vader op drumles gegaan bij 
Willem. We komen veel in het gebouw van 
Phileutonia en toen werd ik gevraagd om 
bij Phileutonia te komen. Ik hou veel van 
muziek en drummen vind ik ook heel leuk.
Tibbe: Mijn moeder heeft vroeger bij 
Phileutonia gezeten, dus toen ik zei dat ik 
wilde trommelen heeft mijn moeder meteen 
een mail naar Phileutonia gestuurd.

Hoe lang ben je lid van Phileutonia?
Guus: Omdat ik in juli 8 ben geworden 
ben ik na de zomervakantie van dit jaar lid 
geworden van Phileutonia.
Lars: Aantal weken
Lars van Alphen: Pas kort, sinds deze zomer.
Tibbe: 4 maanden

In welk orkest?
Guus: Op dit moment zit ik nog niet in een 
orkest maar volgens mij mag ik na de kerst  -
vakantie met de tikgroep mee gaan spelen.
Lars van Alphen: Ik speel nog niet in een 
orkest, eerst nog even de basis (noten 
lezen enzo) onder de knie krijgen, maar ik 
hoop wel snel met meer kinderen muziek te 
kunnen maken.
Tibbe: Nu nog alleen les, maar ik wil heel 
graag in de tikgroep.

Wat is je mooiste herinnering bij 
Phileutonia?
Guus: Ik vind het altijd heel fi jn om te 
spelen en rennen in de grote zaal met de 
andere kinderen die er zijn.
Lars: Bij de Warande mee op het podium
Lars van Alphen: Als lid nog geen, maar ik ben 
wel al een paar jaar bij de carnavalsmiddag 
geweest en dat was erg leuk.
Tibbe: Dat ik bij Rob op het drumstel mocht.

Hoe ervaar je het om lid te zijn van 
Phileutonia?
Guus: Tot nu toe vind ik het heel leuk!
Lars: Vind het erg leuk om op een 
instrument te spelen.
Lars van Alphen: Heel leuk!
Tibbe: Ik vind het super leuk!

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Guus: Ik zit in groep 5 op basisschool de Vlier.
Lars: Ik zit op basisschool de Rank in groep 6
Lars van Alphen: Ik zit in groep 5 van de 
Wilhelminaschool in Helmond.
Tibbe: Ik zit daar in groep 4.

Heb je naast Phileutonia nog andere 
hobby’s?
Ik speel graag buiten en ik vind het ook 
leuk om spellen op de Wii te spelen.
Lars: judo en scouting
Lars van Alphen: Naast drummen is ook 
Atletiek mijn hobby.
Tibbe: Ik zit bij zwemles en theater koor Nutsz
 
Wil je tot slot nog iets persoonlijks kwijt?
Guus: Dat ik een hele leuke leraar heb, die 
me heel veel leert.
Tibbe: Ik vind trommelen heel leuk en kan 
al roffelen!!

Op dinsdagavond toen Antoon (wij noemen hem Toon) bardienst draaide vroeg ik hem 
om even aan de andere kant te komen zitten om eens te kletsen over Phileutonia. 
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Vrijwilliger in beeld: Toon van Diepen

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
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Jonge slagwerkers op de bok
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Column 

van de voorzitter

Beste Mensen,

We hebben weer prachtige feestdagen 
gehad en een nieuw jaar dient zich aan. 
Ik wens iedereen een meer dan mooi 2018 
en hoop iedereen snel weer in goede 
gezondheid te treffen.

Het jaar 2017 was mooi. Het was een jaar 
waarin Phileutonia het ledenaantal sinds 
lange tijd weer heeft zien toenemen, mede 
dankzij de hard werkende jeugdcommissie. 
Maar 2017 was ook het jaar dat alle 
andere commissies hebben laten zien dat 
ze hard werken en dat niet alles over de 
bestuurstafel hoeft te gaan. 

De laatste hand wordt gelegd aan ons 
nieuwe sponsorplan zodat we fi nancieel de 
zaakjes op orde houden. Er is een eerste 
aanzet gedaan om te komen tot nieuwe 
uniformen en tot meer muzikale activiteiten. 
We zien dat de sfeer in de mooiste 
vereniging van Helmond goed is. 

Het St. Ceciliafeest was erg leuk. Een 
bijzondere aankleding en leuke activiteiten. 
De hele vereniging is inmiddels gokverslaafd 
geworden maar we hebben wel veel plezier 
gehad. Als laatste activiteit hadden we een 
mooi kerstconcert in het Elkerliek ziekenhuis en 
daarna een serenade bij de nieuwe voorzitter 
van HMC. Een zeer hoge opkomst en daarmee 
een geweldige indruk achterlatend. 

Een harmonieuze groet, 

Wim Hillenbrink
president 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia

Stip aan de horizon

Fotowand in de bar

Het afgelopen jaar heeft de commissie “stip aan de horizon”, bestaande uit de leden 
Tineke Hermens, Kees Veldhuis en Wilfried vd Zanden, zich bezig gehouden met de vraag 
hoe de vereniging zich het komende decennium verder kan ontwikkelen.

Uiteraard was hierbij de mening van de leden uit 
de verschillende geledingen van de vereniging 
van groot belang. De enquête die hiertoe het 
afgelopen jaar onder de leden werd uitgezet 
kreeg een grote respons waaruit opgemaakt 
kan worden dat de leden van Phileutonia een 
grote betrokkenheid voelen bij de ontwikkeling 
van plannen voor de toekomst.
Uit de vragen die betrekking hadden op het 
muzikale niveau binnen de vereniging blijkt dat 
ruim 85% van de leden het belangrijk vindt om 
op een goed muzikaal niveau te presteren. 

De leden van de verschillende geledingen 
blijken veel waardering voor elkaar te hebben. 
De leden van de slagwerkgroep vinden het 
A-orkest van hoog niveau terwijl de leden van 
het A-orkest juist de slagwerkgroep een hoog 
muzikaal niveau toekennen.
Gezelligheid wordt door alle leden aangegeven 
als een belangrijk aspect van de vereniging. 
Als het over de samenstelling van orkesten 
en groepen gaat, geven de leden aan dat zij 
graag in tijdelijke projectmatige orkesten willen 
spelen en dat ze ook graag vaker gezamenlijk 

met de andere geledingen muzikaal optrekken.
Wat de presentatie van Phileutonia betreft 
geven veel leden aan dat dit beter kan, 
evenals de (interne) communicatie. Ook geven 
veel leden aan dat het straatorkest beter mag.

Uit de enquête blijkt tevens dat de leden een 
genrerijk repertoire waarderen, een afwisseling 
van klassieke en lichte muziek dus. Om het 
grotere publiek te bereiken zou het mooi zijn 
als het Phileutonia lukt om een wat grotere 
uitvoering of productie op de planken te 
krijgen met een grootse “WOW- ervaring”.

Naast bovenstaande samenvatting zijn ook 
veel persoonlijke opmerkingen en ideeën door 
de leden aangedragen. Door de diversiteit 
hiervan is het niet mogelijk deze samen te 
vatten maar deze kunnen natuurlijk wel, naast 
het bovenstaande, een belangrijke bijdrage 
leveren aan de verdere ontwikkeling van ons 
aller Phileutonia.

Met dank aan Tineke Hermens, Kees Veldhuis 
en Wilfried vd Zanden.

Nu de bar in ons verenigingsgebouw zeer mooi opgeknapt is, kwam er vanuit het bestuur het 
idee om de bar wat meer verenigingsgevoel uit te laten stralen. Dit gaan we doen door de wand 
boven de zit hoeken te “behangen” met foto’s. De volledige wand moet een levendige collage van 
allemaal kleine foto’s worden. Alles wat met de vereniging te maken heeft, krijgt daar een plaats 
en regelmatig zouden er nieuwe foto’s overheen geplakt kunnen worden. 

Vanuit PR commissie zijn er veel foto’s beschikbaar (van vroeger en van nu), maar de leden 
en commissarissen hebben waarschijnlijk ook leuke foto’s die we kunnen gebruiken. Daarom 
doen we een oproep aan iedereen die leuke foto’s van Phileutonia heeft, om deze te mailen aan 
fotowand@phileutonia.nl. Dan zal de PR commissie een selectie maken en gaat de president 
ervoor zorgen dat de foto’s op de wand komen.

Onder het genot van een drankje begon 
Toon zijn verhaal te vertellen dat het allemaal 
begonnen was bij de drumband van 
Helmond- West waar hij leerling jachthoorn 
was met als muziekleraar Sjef Warmerdam. 

Toen de drumband ophield te bestaan 
is Toon via Sjef bij Phileutonia terecht 
gekomen. Hij kreeg de keuze uit bariton 
of hoorn. De keuze viel op bariton en werd 
zo opnieuw leerling. Nu alweer zo’n 20 jaar 
geleden. Vroeger speelde Toon ook bij de 
Hoizeiers, maar tegenwoordig alleen nog 
in het Philbee orkest. 

De mooiste herinneringen heeft Toon aan 
het vrijwilligerswerk door de jaren heen. 
Met name het plaatsen van de borden voor 
de Proms en het schuilen voor de regen in 
de bus. Het bleef maar druppen op het dak 
van de bus terwijl het allang droog was.
We hadden niet in de gaten dat we onder 
een grote boom stonden! Ha ha ha!

En het ophalen van rommelmarkt spullen 
en het uitzoeken daarvan en natuurlijk de 
rommelmarkt zelf was erg leuk. Verder ben 
ik nog ongeveer 8 uur per week bezig met 
het schoonmaken van o.a. de keuken, 
leslokalen, grote zaal, bar en het bijvullen 
van de bar vanuit het drankenhok. 

Toon vindt het erg leuk om zijn steentje bij te 
dragen. “Vroeger was ik onderhoudsmonteur 
nu ben ik gehandicapt en zit ik in de w.a.o 
omdat ik een oogaandoening heb en steeds 
slechter ga zien.
Als ik niet bij Phileutonia ben om muziek te 
maken of als vrijwilliger zit ik graag achter 
de computer. Het zou geweldig zijn als ons 
gilde van vrijwilligers groter zou worden; je 
bent van harte welkom!

Verder wens ik allen een mooi muzikaal 
2018 en hoop dat iedereen veel plezier mag 
beleven bij het muziek maken.”



Phileutonia verwelkomt de volgende leden:
Maurits van der Biezen – Trompet
Tom Smits – Slagwerk
Oscar Trompenaars – Docent saxofoon
Lars van Alphen – Slagwerk
Tibbe van Nes – Slagwerk
Anne Broeckx – Saxofoon
Tom Swinkels – Slagwerk
Reno de Kinderen – Slagwerk

Geboren:
Rob, 13 november 2017
zoon van Bart en Hilde Bouwman

Wij van Phileutonia

zondag 7 januari 14:00
Nieuwjaarsborrel voor alle leden, 

commissarissen, medegebruikers en 

begunstigers in het Verenigingsgebouw.

zondag 7 januari 15:00
Nieuwjaarsconcert Slagwerkgroep tijdens 

Nieuwjaarsborrel in het Verenigingsgebouw.

zondag 11 februari 14:15
Deelname aan de grootste optocht van het 

Zuiden door alle geüniformeerde leden en 

commissarissen. Verzamelen om 11.00 uur.

zaterdag 24 februari 20:00
Concert met filmmuziek door het 

Harmonieorkest. Locatie volgt.

zondag 18 maart 10:00
Presentatie van de vorderingen van de 

leerlingen in het Verenigingsgebouw.
 

zaterdag 7 april 9:00
Actief weekend voor alle jeugdleden 

van Phileutonia.
 

zaterdag 14 april 20:00
Uitwisseling met de opleidingsorkesten 

van De Dommelecho uit Dommelen en 

Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand in 

het Verenigingsgebouw in Helmond. 

Zaal open om 19.30 uur.
 

zaterdag 21 april
Deelname van de Slagwerkgroep 

aan de Open Nederlandse Slagwerk 

Kampioenschappen in Barneveld.
 

zaterdag 26 mei 209:00
Uitwisseling Harmonieorkest met Harmonie 

Concordia uit Berkel-Enschot. Locatie volgt.
 

zaterdag 3 juni 9:00
Filmconcert van het harmonieorkest in 

het Speelhuis.
 

zondag 1 juli
Groots muzikaal evenement in Carat-

Paviljoen en Warandepark met alle orkesten 

van Phileutonia, ondersteund met solisten. 
 

zaterdag 7 juli - zondag 8 juli 
Verenigingsgebouw van Phileutonia is 

controlepost in de Kennedymars Someren.

Agenda
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Ceciliafeest

Kerstconcert

Triple 3
Een wervelende show die alle fi lmklassiekers meeneemt! 
Op 3 juni van dit jaar zal het harmonieorkest een fi lmmuziekconcert verzorgen in het 
Speelhuis. Een tof programma in combinatie met de Reservoir Dogs, enkele solisten en 
het vertonen van fi lmbeelden zorgen voor een wervelende show. Succes gegarandeerd! 
Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Filmmuziekconcert harmonieorkest 

Ceciliafeest

Colofon
De Phileutonia Nieuwsbrief wordt vier keer per jaar uitgegeven en verspreid onder alle leden, commissarissen en sponsoren van Phileutonia.
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