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Weekenduitwisseling 
drumband Deugd & Vlijt  
Willebroek (België)

Fijn, 8 mei was het dan zover. Vier jaar na het bezoek van onze drumband aan 
de Belgische slagwerkgroep, mochten zij weer genieten van het Helmondse. 
Op zaterdag 8 mei arriveerde onze Belgische vrienden rond 15:00 uur om vlak 
daarna te beginnen met hun generale repetitie in gebouw de Fonkel. 

Na de repetities stond er bij het Phileutoniagebouw een echte frietwagen klaar 
waar onbeperkt friet en snacks gegeten konden worden. Dit was het eerste echte 
moment dat beide verenigingen bij elkaar waren en al gauw werden de anekdotes 
van 4 jaar geleden boven water gehaald. Vooral het drinken van Duvels en de 
boottocht waren in menig geheugen gegrift.
Om 19:00 uur was iedereen voldaan en maakte men zich klaar om terug te keren 
naar de Fonkel, waar de Belgen om 20:00 uur het spits af zouden bijten met het 
concert. Met een waar arsenaal aan gestemd slagwerk brachten ze een goede drie 
kwartier aan melodische nummers ten gehore. De meeste muziekstukken waren 
arrangementen van bekende nummers en daardoor heel herkenbaar.
Iets na 21:00 uur hadden de luisteraars (over de opkomst van geïnteresseerden 
viel overigens niet te klagen) in de pauze een drankje kunnen drinken en was het 
instrumentarium van de Belgische groep inmiddels gewisseld voor dat van ons. In 
tegenstelling tot concerten eerdere jaren, bestonden de instrumenten van het 
eerste blok deze keer uit vuilnisbakken, basketballen en ledematen. Het werd een 
daverend succes! Het thema van de avond was het Zuid-Westelijk halfrond en de 
overige nummers bestonden dan ook uit nummers als Route 66, een ragtime 
(typisch Amerikaans) en tot slot het bekende Oye mi canto. De uitvoering werd 
beloond met een staande ovatie! >> vervolg op volgende pagina

Jullie hebben de Nieuwsbrief lange 
tijd moeten missen, maar vanaf deze 
maand komt daar verandering in. 
In 2010 bestaat de KSH Phileutonia 160 
jaar én zijn we honderd jaar ‘Koninklijk’. 
Twee goede redenen, vinden wij, om 
er een geweldig jaar van te maken! De 
start ligt op zondag 4 juli met de jaar-
lijkse Royal Phileutonia Proms. Voor de 
vijftiende keer alweer. Het programma 
belooft spectaculair te worden. Eind 
oktober vliegen vele musicerende leden, 
commissarissen en partners naar Turkije.

Dan het jubileumweekend eind dit jaar. 
Vrijdag 26 november houden we een 
fundraising diner in restaurant De Steen-
oven. De commissarissen zorgen voor 
de genodigden, Phileutonia verzorgd 
de muzikale omlijsting. Doel is om geld 
bijeen te brengen voor de jeugd van 
onze vereniging. De dag erop zijn alle 
harmonieën uit Helmond en omgeving, 
alsmede enkele koren, uitgenodigd 
voor een informeel muzikaal feest. 
De festiviteiten worden afgesloten op 
zondagochtend met een concert dat als 
thema ‘Bij Phileutonia op de koffie’ heeft 
meegekregen en gedurende de middag 
het jaarlijkse Cecilia feest.

Ik zei het eerder al: we gaan er een 
prachtig jaar van maken.

Sander van der Lande,
President  
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Column 
van de voorzitter



De naam is voor de meeste inmid
dels al lang bekend: Adri Tempelaars, 
geboren in Helmond (in 1964) maar 
al bijna de helft van mijn leven woon
achtig in Nuenen. Ik ben getrouwd 
met Cecile en heb 3 kinderen Ilona 
(18), Sander(16)(inmiddels lid van de 
Phillies) en Joris(13), de hele familie 
doet in de vrije tijd wel iets aan muziek, 
dus het virus is aardig overgeslagen.

Ik kreeg mijn eerste klarinetles toen ik 10 
jaar was bij het Helmonds Muziek Corps 
en groeide bij deze vereniging door tot 
solo klarinettist en 2e dirigent. Ook heb 
ik daar enkele jaren les ge geven. Na de 
middelbare school (Carolus Borromeus 
College) ben ik gaan stu deren aan het 
Brabants Conservatorium te Tilburg, 
eerst met als Hoofdvak Schoolmuziek 
maar al snel volgden de hoofdvakken 
Hafa-directie, en klarinet. Omdat het 
niet mogelijk was om 3 hoofdvakken 
tegelijk te studeren heb ik klarinet op 
bijvak niveau afgesloten.

Nadat ik was afgestudeerd voor School-
muziek ben ik les gaan geven op een 
aantal middelbare scholen, als laatste 
in Arnhem. Na vijf jaar kwam er echter 
een nieuwe uitdaging op mijn pad en 
ben ik het bedrijfsleven ingegaan, en 
ben op dit moment directeur/eigenaar  
van een natuursteenbedrijf.

Wij van Phileutonia

verwelkomen de nieuwe leden
Inge van Lingen  Klarinet
Jos Martinali  Klarinet
Pepijn de Groot  Trompet
Twan Koolen  Trombone
Julien Rekers  Saxofoon
Wesley Crielaars  Slagwerk
Marit Martens  Klarinet
Yanick Meeuwsen  Slagwerk
Sander Tempelaars  Slagwerk

Geboren
Guus en Mees (20 juli 2009)
Zonen van Esther Warmerdam 
en Jan van Dijk
Tom (24 augustus 2009)
Zoon van Koen en Marjon Smits
Rianne (10 september 2009)
Dochter van Veronique en Rob  
Moers-Hornikx

Carnaval 2010

Interview

Adri Tempelaars 
aan het woord

Dirigeren ben ik echter altijd blijven 
doen omdat ik dat veel te leuk vind, 
mijn eerste ervaring als dirigent was op 
17-jarige leeftijd bij een Jongerenkoor 
Pabo in Helmond, tijdens mijn dirigeer 
periode daar groeide het koor uit van 
een kerkkoor tot een koor dat zijn 
mannetje stond in het Theater. Toen ik 
mijn diploma Hafa-directie op zak had 
ben ik begonnen bij Muziekvereniging 
Eindhoven West. Daarna volgden nog 
enkele verenigingen en op dit moment 
ben ik naast Phileutonia ook nog 
dirigent van Harmonie St. Caecilia uit 
Best en harmonie St.Cecilia uit Liessel.

Ook ben ik jarenlang toetsenist ge weest 
bij Kolok, en via die weg word ik soms 
nog wel eens gevraagd om te komen 
spelen bij andere gezelschappen. 
Klarinet spelen doe ik bijna niet meer, 
iets wat op dit moment ook niet mogelijk 
is i.v.m. een blessure aan mijn linker 
ringvinger.

Naast al die activiteiten ben ik nog 
bestuurlijk actief binnen de Helmondse 
korenfederatie.

Als ik tussen de bedrijven door nog tijd 
heb en het is op zondag mooi weer 
kun je me vinden in mijn Oldtimer  
waarmee ik dan door het Brabantse 
land tour.
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>> vervolg voorpagina Nadat alle instrumenten weer in de vrachtwagens geladen 
waren, werd de inmiddels bereikte feestemming voortgezet in het Phileutoniage-
bouw. Het bleek dat Belgen en Helmonders een prima mix kunnen vormen. Zeker 
na het nuttigen van enkele pintjes werd muziek luidkeels meegezongen. Wat verder 
op de avond stond iedereen te swingen (niemand uitgezonderd!) op de dansvloer. 
Het was tegen 5 uur voordat de echte die-hards gingen slapen…
Op zondag stond eerst een stadswandeling gepland. Onze Belgische vrienden 
hebben in een notendop kennis mogen maken van Helmond. Daarna werd de koers 
gezet naar de Bavaria Brouwerij in Lieshout. Alle aanwezigen hebben een rondlei-
ding gehad en naar hartelust kunnen proeven van diverse bieren. Rond 16:00 uur 
werden er nog wat biertjes gedronken aan de bar bij Phileutonia, waarna de 
terugreis naar België begon. Het was een fantastisch weekend met goed uitgevoer-
de muziek en een heel gezellig samenzijn. Als het aan de deelnemers ligt, duurt het 
zeker geen 4 jaar voordat de volgende uitwisseling plaatsvindt!



Ik weet het niet meer precies, maar in mijn herinnering ergens in de maand maart of 
april van vorig jaar, ben ik telefonisch benaderd door onze voorzitter, Sander van der 
Lande, met de vraag of hij en onze (inmiddels oud-)beschermheer, mijnheer Jan 
Swinkels, een bezoek aan mij zouden kunnen brengen om “een en ander” te bespre-
ken. Natuurlijk kon dat ! Tijdens het bezoek is mij de vraag gesteld of ik commissaris 
bij Phileutonia zou willen worden; ik was heel vereerd met dat verzoek en heb dan 
ook graag die uitnodiging aanvaard.

Mij werd toen meegedeeld dat mijn installatie, samen met de installatie van andere 
nieuwe commissarissen – in combinatie met het afscheid van de heer Jan Swinkels 
als beschermheer – op een nader te bepalen datum zouden plaats hebben.
Ondertussen werd ik – evenals de nieuwe commissarissen Bob Mattheij en Paul van 
Thiel en onze nieuwe beschermheer Jan Renier Swinkels – uitgenodigd voor de ver   -
gadering van het commissariaat van 12 mei jl. om alvast wat van de sfeer te proeven.
De sfeer die ik daar proefde was er een van gemoedelijkheid, maar eveneens een 
van daadkracht, voor zover het de belangen van onze vereniging betreft.

Naarmate 21 juni naderde werd me steeds wat meer duidelijk over de invulling van de 
dag; een heel dagprogramma ! Mijn echtgenote Anousjka en ikzelf hebben de dag 
zelf als een feest ervaren; wat mij bij is gebleven is het feit dat zovelen vanuit de 
vereniging een bijdrage hebben geleverd om de nieuwe commissarissen zich meteen 
thuis te laten voelen bij Phileutonia en om onze afscheid nemend beschermheer, 
“mijnheer Jan”, een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Ik ben Noud Kuijken opgevolgd als secretaris van het commissariaat en zal  mijn 
uiterste best doen om die taak zo goed mogelijk te vervullen. Bij deze is een groot 
dankwoord op zijn plaats aan Noud, die jarenlang met grote toewijding secretaris van 
het commissariaat is geweest. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik – mede 
namens de andere nieuwe commissarissen en beschermheer - om alle muzikanten 
van Phileutonia en alle overige deelnemers aan de dag van 21 juni jl. van harte te 
bedanken. Het was een onvergetelijke dag ! Bedankt.

Bart Spoormakers
commissaris van Phileutonia

Na een lange periode van stilte is de 
PR commissie begin dit jaar weer 
enthousiast gestart. Met twee ‘oude’ 
leden en vier frisse nieuwe leden, zijn 
we er helemaal klaar voor om Phileuto-
nia zowel intern als extern goed in het 
daglicht te zetten. Een aantal voorbeel-
den van onze taken en verantwoorde-
lijkheden zijn: het verzorgen van 
persberichten bij evenementen, het 
onderhouden van de website die 
inmiddels helemaal vernieuwd is en 
bijvoorbeeld het samenstellen en 
uitbrengen van onze nieuwsbrief. Deze 
en vele andere taken hebben we 
globaal als volgt verdeeld: 

Simon Verspaget en MarieJosé van 
Mierlo externe communicatie voor o.a. 
persberichten

Coen van der Zanden en Bart 
Bouwman technische zaken rondom 
de website en andere communicatie-
middelen

Tijn de Gouw en Inge Pebesma 
interne communicatie zoals de 
nieuwsbrief.
Mocht je vragen, opmerkingen of tips 
hebben, kom dan gerust naar één van 
ons toe om ons op de hoogte te 
stellen.
 

De verenigings 
update

Hoe word je commissaris 
bij Phileutonia?

Naam / Karin Willems  
Lid sinds / April 2007
Instrument / Dwarsfluit
Leeftijd / 24
Hobby’s buiten Phileutonia / Shoppen, bioscoop, terras
Leukste TVprogramma / Wie is de mol
Mooiste film / The Persuit of Happyness
Beste boek / Komt een vrouw bij de dokter
Favoriete CD / Muziek van Josh Groban
Leukste optreden / Phileutonia Proms, elk jaar super leuk!
En tot slot / Met de Phillies maak ik nu ook al 3 jaar muziek, dan   
niet op de dwarsfluit, maar de bekkens!O
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Colofon

De Phileutonia Nieuwsbrief wordt 4 
keer per jaar uitgegeven en verspreid 
onder alle leden, commissarissen en 
sponsoren.

Redactie:  
Tijn de Gouw en Inge Pebesma
redactie@phileutonia.nl

Historisch Phileutonia

Royal Phileutonia Proms & Jubileum weekend

Natuurlijk gaat er van alles gebeuren dit feestelijke jaar dat we 160 jaar bestaan en 
ons 100 jaar koninklijk mogen noemen.

Ieder van jullie zal het inmiddels hebben gemerkt. De Royal Phileutonia Proms zijn 
in aantocht. Eerder konden we melden dat Gerard van Maasakkers, Rock d’Opera 
en Ellen ten Damme de hoofdgasten van deze jubileumeditie zullen worden. De 
arrangementen zijn (bijna) af en afspraken met alle gastmuzikanten zijn gemaakt.
Bij deze wil de commissie Phileutonia proms iedereen vragen om hun medewer-
king. Om de concerten met gastoptredens van onze eigen geledingen goed te laten 
verlopen is het van belang dat alle muzikanten zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de 
repetities. Voor het harmonieorkest heeft Tom Koster inmiddels een repetitieschema 
verzonden. Ook de leden van het Philbee-orkest ontvangen hun repetitieschema op 
korte termijn. Het Pieporkest en de Tikgroep zullen tijdens het leerlingenweekend 
op zondag 27 juni samen met Samba Salad repeteren.

Enkele belangrijke data:
Zondag 13 juni Extra repetitie harmonieorkest o.l.v. verschillende gast-repetitoren
Zondag 26 juni Repetitie Pieporkest en Tikgroep met Samba Salad
Zaterdag 3 juli Soundcheck harmonieorkest in de Warande
De repetitieschema’s hangen ook in het verenigingsgebouw. Samen hopen we er 
een schitterende Proms van te maken.

Naast de altijd weer gezellige en mooi Proms mogen jullie nog meer verwachten dit 
jaar, dus schrijf het weekend van 26, 27 en 28 november alvast in jullie agenda. Dit 
weekend hebben we gereserveerd als jubileumweekend en gaat het dak eraf. 
Op vrijdag vind een fund-raising diner plaats waar o.a. onze commissarissen hun 
best gaan doen om veel geld bijeen te brengen voor de jeugdopleidingen binnen 
Phileutonia. Hier mogen we als vereniging ons van onze beste kant laten zien, 
terwijl gasten genieten van een heerlijke maaltijd in een tent bij restaurant de Steenoven.
Op zaterdag willen we met alle muziekverenigingen uit Helmond en omgeving een 
gigantisch feest vieren, waar iedere vereniging een stuk ten gehore zal brengen en 
we gezamenlijk van alle muziek kunnen genieten onder het genot van een heerlijk 
koud biertje of ander drankje.
En op zondagochtend gaan we een concert verzorgen voor de senioren van 
Hel mond, waarna we ’s middags het weekend afsluiten met ons eigen Caeciliafeest.
Dit alles vindt plaats in een verwarmde tent bij restaurant de Steenoven en zal een 
groot feest worden. De jubileumcommissie zal jullie op de hoogte houden, maar 
wellicht ook een beroep doen op jullie hulp.

juni 2010 / Phileutonia nieuwsbrief #5

Agenda

Zaterdag 5 juni 

Bloemenintocht wandelvierdaagse

Dinsdag 8 juni  

D-examen Karin Willems

Zondag 13 juni 

Studiedag Harmonie-orkest met

experts per sectie

Zaterdag 26 en zondag 27 juni

Leerlingenweekend

Zaterdag 3 juli  

Ontvangst Hoffnung Hünsborn

Zondag 4 juli  

Royal Phileutonia Proms

Zondag 24 t/m zondag 31 okt. 

Jubileumreis naar Turkije

Zondag 21 november 

Algemene ledenvergadering

Vrijdag 26 november 

Fundraising diner t.b.v. jubileumweekend

Zaterdag 27 november 

Muziekfestijn m.m.v. muziekverenigin-

gen uit Helmond e.o.

Zondag 28 november  

Koffieconcert voor senioren in Helmond

Zondag 28 november  

Jubileumfeest KSH Phileutonia


