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Een kijkje achter 
de schermen van het 
jubileumweekend…
Op 5 december 2009 is de Jubileumcommissie, samengesteld door Sander 
van der Lande voor het eerst bij elkaar gekomen om te praten over een 
spetterende jubileumfestiviteit.

Iedereen is er geweest in het weekend van 26, 27 en 28 november en kan terug-
kijken op een geslaagd, gezellig en zeker spetterend weekend. Daarover hoeven 
we dus niets meer te zeggen. Voor diegene die nog een keer herinneringen wil 
ophalen staan er 2 filmpjes online: Helmond TV: http://www.helmondtv.nl/
Hart voor Helmond: http://www.hartvoorhelmond.nl/video/vid-4447686/

Na 14 vergaderingen, 253 mails en 124 brieven was het dan zover. Woensdag 24 
november werd de tent geplaatst en vanaf donderdag 25 november is er door man 
en macht gewerkt om 40 tafels, 400 stoelen, 90 m2 podium en 45 lampen neer te 
zetten en op te hangen. Gedurende dat hele weekend is bijna continue een bouw-
ploeg onder leiding van Johan van Stiphout bezig geweest met het ombouwen van 
de tent voor de volgende feestelijkheden.
Op vrijdag 26 november mochten 394 gasten deelnemen aan ons fundraising diner, 
waarbij een bedrag van € 16.900,- werd ingezameld dat ten goede komt aan de 
lees verder op pagina 2 >> 

Wat hebben we met z’n allen van 2010 
toch een geweldig (jubileum)jaar ge- 
maakt. Het begon in juli met de vijf-
tiende editie van de Royal Phileutonia 
Proms. Zowel opkomst als programma 
was fantastisch. Eind oktober naar 
Turkije, met 135 leden en commis-
sarissen. En hun partners. Wat een 
belevenis! Onder leiding van Geert 
Chatrou werd een spetterend concert 
gegeven in Izmir. Onze Turkse gasten 
konden er geen genoeg van krijgen. 
Tot drie keer aan toe een toegift! 
Terug in Helmond wachtten het jubileum- 
weekend en het Koninklijk Diner. Elk lid
van de harmonie droeg bij aan de mu-
zikale invulling van de avond. En de 
opbrengst voor onze jeugd? Op een 
haar na het prachtige bedrag van 17
duizend euro! De zaterdag erop een 
historisch muziekfestijn met alle har-
monieën en koren uit Helmond en om-
streken. Gevolgd door een concert op
zondagochtend voor de ouderen van 
onze gemeente. Het Ceciliafeest besloot 
de reeks aan jubileumfestiviteiten. Een 
mooi moment  was het ook om al onze 
jubilarissen in het zonnetje te zetten. 
Het betekende de afsluiting van een 
jaar waarin Phileutonia nog altijd, al 
een eeuw lang, met trots het predicaat 
‘koninklijk’ voert. 

Sander van der Lande,
President 
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vervolg pag. 1 >> jeugd en jeugdopleiding van KSH Phileutonia. Deze avond werd 
zeer professioneel in goede banen geleid door Liesbeth Boon en Ellen de Wolf. 
Achter het podium in de ringzaal van restaurant de Steenoven wisten zij iedere keer 
alle muzikanten en entertainers op tijd te mobiliseren, zodat het serveren en uitha-
len van alle heerlijke gerechten precies samenviel met de juiste programmering. 
Deze gerechten werden verzorgd door een heel team van koks onder leiding van 
Chefkok Stefan en meer dan 20 mensen in de bediening; zij werden geleid door 
Marc en Pieter.
Zaterdag 27 november was de avond van gezelligheid voor alle muzikanten en 
zangers uit Helmond en omgeving. Acht muziekverenigingen en koren hadden 
enthousiast aangegeven deel te willen nemen aan ons muziekfestijn dat door een 
oneindige parade van Phileutonia muzikanten werd geopend. Hier bleek het toch 
wat lastiger te zijn om het draaiboek aan te houden, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Alle muzikanten hebben veel plezier gehad en aan het einde van het pro-
gramma die avond hebben de aanwezige muzikanten onder leiding van onze eigen 
Phillies nog heel wat nummertjes geblazen en werd er zelfs luid meegezongen. Als 
we Sander mogen geloven komt er ieder jaar een dergelijk muziekfestijn. Mocht je 
zin hebben om dit mee te organiseren, dan kun je je bij hem melden.

En toen was het alweer bijna voorbij. Zondagochtend werd er een koffiecocert 
gegeven voor alle senioren van Helmond en natuurlijk alle trouwe fans van Phile-
utonia en iedereen die wilde komen kijken. Alle geledingen kregen de kans hun 
beste beentje voor te zetten en dat werd ook door iedereen gedaan. Na dit concert 
heeft werkelijk iedereen van Phileutonia meegeholpen en was binnen anderhalf uur 
de gehele tent van 20 x 40 meter leeg op de tapijttegels na. Er was kort te tijd om 
thuis op te frissen om daarna met alle leden, vrijwilligers, commissarissen en alle 
partners verwend te worden op ons eigen feest. Ook hier stond het team van Res-
taurant de Steenoven weer voor ons klaar om een heerlijk buffet te serveren en ieder
een van drankjes te voorzien. De loterij was een groot succes en een aantal geluk-
kigen ging blij naar huis met een Flatscreen TV, een design stoel, een dinerbon van 
De Steenoven of een iPad.

Al met al mogen we terugkijken op een geweldig jubileumweekend dat met dank 
aan een heleboel mensen nog lang in onze geheugens gegrift zal staan.

Voor meer foto’s zie het foto-album op de website van Phileutonia:  
http://www.phileutonia.nl/wpg2-3?g2_itemId=1358

Puszta – Jan van der Roost

Deze suite is geschreven in 1987, en 
bestaat uit 4 verschillende dansen, die 
geen enkele thematische relatie met 
elkaar hebben. Net zoals RIKUDIM (4 
Israelische Dansen), BALKANY (3 
Balkan Dansen), A HIGHLAND 
RHAPSODY (Schotse Rhapsody) of 
SLAVIA (Slavische Rhapsody) zijn alle 
stukken en melodieën origineel 
geschreven (zonder het gebruik van 
authentieke volksdansen of muziek). 
Met andere woorden heeft de compo-
nist getracht om een danssuite ‘in de 
stijl van…’ te schrijven.
Sommigen zullen Brahms’ of Dvoraks 

Hongaarse en Slavische dansen er 
een beetje in herkennen of wat 
onderdelen van Liszts Hongaarse 
Rhapsodies.
De “Puszta” is trouwens een uitge-
strekte prairie in Hongarije, waar 
zigeuners rondtrokken met hun (wilde) 
paarden.  De afwisseling tussen 
temperamentvolle en melancholische 
thema’s en stemmingen is typisch voor 
zigeunermuziek, net zoals de tempo 
veranderingen. Het instrumentarium is 
heel licht en kleurrijk, waarbij alle 
secties van een harmonie orkest naar 
de voorgrond worden gebracht.

Meer over onze muziek

 Wij van Phileutonia

verwelkomen de nieuwe leden 

Ans Bouwmans hobo
Gemma Janssen  basklarinet
Anne van der Zanden saxofoon
Willem van der Zander slagwerk
Djarno van de Ven slagwerk
Mitch Quaedvlieg slagwerk



De verenigings 
update
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De slagwerkgroep is momenteel 
druk bezig met het instuderen 
van het concertprogramma 2011, 
getiteld ‘Old School, New School’. 
We trachten hierin een tijdsbalk 
te maken van de ontwikkeling 
van het slagwerkrepetoire van 
begin vorige eeuw tot op heden.
Tevens zijn we druk bezig een 
aantal nieuwe leden te laten in-
tegreren in ons grote geheel. We 
hebben nu een trotse groep van 
17 mensen, met een leeftijdsver-
schil van 8 tot ver in de 50 jaar.
Dit vraagt veel aanpassing van 
een aantal leden, het niveau gaan 
we zogoed mogelijk gelijktrekken 
en als geheel weer verbeteren, 
zodat we vol vertrouwen ons 
concourjaar ingaan en dat is 
in 2012.

Voor het harmonieorkest zal 2011 
in het teken staan van het con-
cours. Er zijn al wat concerten 
gepland in 2011 waar we voor de 
eerste keer de concourswerken 
gaan uitvoeren.
Met de muziekcommissie hebben 
we gekozen voor “Bulgarian 
Dances” van Franco Cesarini en 
“La Quintessenza” van Johan 
de Meij.
Ik ben ervan overtuigd dat dit 
goede werken zijn voor het orkest 
en heb er veel vertrouwen in dat 
we deze werken goed kunnen 
gaan spelen.

Wanneer je meer wilt weten over 
het reilen en zeilen van onze 
vereniging, kijk dan regelmatig op 
de website www.phileutonia.nl. 
Hier is alle up-to-date informatie 
terug te vinden.

Waarom Paul van Thiel, eigenaar 
van Restaurant de Steenoven en 
Paviljoen de Warande heeft gekozen 
voor Phileutonia in al haar facetten:

Phileutonia als commissaris:
Het was voor mij een eer om commis-
saris te mogen worden bij K.S.H. 
Phileutonia en voel mij dan ook als 
commissaris erg betrokken bij de 
vereniging.
Ik vind het dan ook erg plezierig om 
actief bezig te zijn binnen deze 
vereniging. Graag zet ik mij met raad 
en daad in om een aantal “evenemen-
ten” krachtig neer te zetten, wat 

nieuws te organiseren en eventueel te combineren, het bestaande te doorlopen 
en kijken waar we meer rendement kunnen halen en kosten kunnen besparen op 
een manier waarin je geen concessies doet aan kwaliteit en uitstraling daar dit 
laatste altijd hoog in het vaandel staat.

Phileutonia privé:
Het is begonnen met Gilian, zij was onze vaste oppas en het gebeurde nogal eens 
dat we belde om op te passen en zij naar Phileutonia moest voor les of repetitie. 
Ze nam onze kinderen dan gewoon mee. Hiermee sloeg de Phileutonia koorts toe bij 
onze kinderen. Koen en Bart waren de eerste die graag trompet wilde gaan spelen 
maar zij moesten nog een jaartje wachten omdat ze wat tanden misten. Emily is toen 
wel direct begonnen en dit is alweer 6 jaar geleden. Ook bij Robin is inmiddels het 
“ muzikaal virus “ overgeslagen, hij is namelijk vorig jaar begonnen bij de tikgroep. 
Zelf wil ik ook graag bij de slagwerkgroep want die trommeltjes in de optocht 
bevallen me goed, en het ritme had ik al snel te pakken! Fred had maar 2 lessen 
nodig om mij het ritme a-ppel-moes, a-ppel-ge-bak aan te leren. Dit biedt natuurlijk 
toekomst perspectief voor de volgende optocht. 

Phileutonia als sponsor:
Als sponsor vind ik het belangrijk om het verenigingsleven in stand te houden. 
Tegenwoordig is men te veel individueel bezig. Daarom hoop ik door diverse 
verenigingen te sponsoren, een steentje bij te dragen aan het “samen bezig zijn”. 
Of dat nu in de sport, muziek of ander verenigingsverband is. 

Mijn hoogtepunten bij Phileutonia tot nu toe:
*Installatie als commissaris, ik heb een geweldige dag gehad samen met mijn gezin
*Turkije reis. Een mooi en gezellige reis gehad met als hoogtepunt het sublieme 
concert in Izmir. Een reis waar ik ook vele muzikanten heb leren kennen op een 
totaal andere absoluut positieve manier, normaal met een serenade zeg je goede 
dag en vervolgens ga je weer uit elkaar. Het was een gemis voor de commissaris-
sen die niet mee zijn geweest.
*Jubileum weekend, een fantastisch weekend waar nog lang over gesproken zal 
worden en leuk om te organiseren 

Sponsor
in beeld.



LID OP DE BOk

Colofon

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

Redactie:  
Marie-José van Mierlo en  
Inge Pebesma 
redactie@phileutonia.nl

Turkije-reis 2010
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Naam: Greet Hustinx

Lid sinds: 2005

Instrument: altsax

Leeftijd: 14

Hobby’s buiten Phileutonia: hockeyen en zeilen

Leukste Tv-programma: ‘Boer zoekt vrouw’

Mooiste film: ‘Step up’

Beste boek: Serie van Stravaganza 

Favoriete CD: Adele19

Leukste optreden: de Proms van 2010

Idool: heb ik geen

Het liefst eet ik: ‘Mexicaanse pannenkoeken’ 

Het liefst drink ik: Cola

En tot slot: wil ik nog heel lang bij de harmonie blijven

Activiteiten kalender

22 januari 2011 Vuroitbloaze

23 januari 2011 Concert met het  
Nederlands Blazers Ensemble

30 januari 2011 Uitwisselingsconcert 
met het Woensels Muziek Corps

6 februari 2011 Uitwisselingsconcert 
met de Melody Percussion Band Kunst 
na Arbeid uit Houten

5 maart 2011 Opening Carnaval met 
de Oranjebuurt

6 maart 2011 Carnavalsoptocht

7 maart 2011 Prijsbloaze door de 
Phillies

7 maart 2011 Kindercarnaval in het 
verenigingsgebouw

10 april 2011 Voorspeelmiddag

17 april 2011 Uitwisselingsconcert met 
het Veldhovens Muziek Corps

27 april 2011 Zo klinkt onze muziek


