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We verwelkomen de 
volgende nieuwe leden
André Swinkels Saxofoon
Luc Jongen Slagwerk
Louis Schaul Hoorn
Marcel van Genechten Hoorn
Ralph Brummans Klarinet
Giellian van Lieshout Slagwerk
Antoinette Tonneijk-Manders 
Saxofoon
Marcel van Kemenade Saxofoon

Geboren 
Op 29 maart is Luuk geboren,  
zoon van Esther en Marcel Warmer-
dam-Hornikx.
 
Getrouwd
Op 20 mei zijn Ilse van der Westen 
en Bart Essers in het huwelijk 
getreden

Overleden
Op 28 april hebben we afscheid 
moeten nemen van Frans Brugmans. 
Frans was al jaren als vrijwilliger 
betrokken bij onze vereniging voor 
de organisatie van het Oitbloaze en 
Vur-Oitbloaze.

Wij van Phileutonia

Phileutonia op het web

De toekomst. 

Dit jaar staan er zeker nog 2 grote 
evenementen op het programma. 
Tijdens het eerste weekend van juli 
pakken we uit met een daverende 
Proms 2011. Het programma ziet er 
opnieuw geweldig uit en ook van de 
samenwerking met de Stichting Sa-
menLoop voor Hoop mag weer veel 
belangstelling worden verwacht in 
het Helmondse. Dan volgt in novem-
ber het concours. Tom Koster en het 
harmonieorkest zijn hiervoor al volop 
aan het warmlopen. Denk bijvoorbeeld 
aan de twee succesvolle uitwisselings-
concerten in Woensel en in Veldhoven.
 
Maar ook voor de periode daarna denkt
het bestuur al na over de richting die wij 
als vereniging uitgaan. Daarvoor moet een 
basis gelegd worden door enkele brain-
stormsessies die binnenkort zullen wor-
den georganiseerd. De resultaten zullen 
worden vastgelegd in een beleidsplan 
voor de komende 5 jaren. De beleids-
besluiten die hier uit volgen worden uit- 
gewerkt in een meerjaren -activiteiten-
overzicht en -financiële begroting. Jullie 
worden op de hoogte gehouden van de 
voortgang van dit proces en regelmatig 
zal jullie inbreng worden gevraagd.

 
Sander van der Lande / President

juni 2011 / Phileutonia nieuwsbrief #8juni 2011 / Phileutonia nieuwsbrief #8

Column 
van de voorzitter

 Franco Cesarini schreeft Bulgarian Dances in opdracht van de Schweizer Blas-
musikverband als het verplicht werk voor de eerste afdeling van het 32ste Eid-
genössisches Musikfest in Luzern in 2006. Deze compositie is een vrije rapsodie 
in vier karakteristieke delen waarin verschillende bekende Bulgaarse volksliederen 
zijn verwerkt. Deze liederen hebben een zeer oude traditie: hun oorsprong ligt in 
het oude Byzantium en de vroegere, mysterieuze beschaving van de regio Thra-
cië. In het begin waren ze eenstemmig en later tweestemmig, met kenmerkende 
dissonanten van grote en kleine secunden – en dat maakt ze uniek. Deze liederen 
zijn mede fascinerend door de verleidelijke en complexe onregelmatige ritmes. De 
componist handhaafde het wezen van deze muziek, maar heeft niet geaarzeld om 
de muzikale ideeën te verbreden, ze te verrijken en ze geschikter te maken voor 
het warme kleurenpalet van het hedendaagse harmonieorkest.

Het stuk is opgedragen aan Alfred Reed, geboren op Manhattan (New York) in 1921 
als zoon van een Weense emigrantenfamilie. Hij was al bekend met het grootste 
gedeelte van het klassieke repertoire toen hij nog op de lagere school zat. Zijn 
officiële muzikale opleiding begon op zijn tiende met trompetles en hij speelde al 
professioneel toen hij op de middelbare school zat. Reed raakte zeer geïnteres-
seerd in band-muziek toen hij lid was van de 529th Army Band tijdens de tweede 
wereldoorlog en produceerde bijna 100 composities en arrangementen voordat hij 
de militaire dienst verliet. Op 17 september 2005 overleed hij in Miami.

 Colofon

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

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

Niet alleen de website van Phileutonia houdt iedereen op de hoogte van 
alles wat er gebeurt bij, met en rondom Phileutonia, maar ook tal van andere 
online activiteiten geven je het gevoel betrokken te zijn bij onze vereniging. 
In deze nieuwsbrief een kort overzicht van alle online activiteiten van Phileu-
tonia, haar commissies en onderdelen:

Voor wie niet steeds de website van Phileutonia wil opzoeken om te weten welke 
activiteiten er op de planning staan, is er goed nieuws. Dit nieuws kun je naar je 
toe laten komen; het enige wat je hoeft te doen is @KSHPhileutonia te volgen via 
twitter.com, Tweetdeck, Hootsuite of iets dergelijks. Via deze tweets word je op de 
hoogte gehouden van de aankomende activiteiten.

De Proms commissie is heel actief op het web en heeft zowel een Twitter account 
(@RPProms) als een Facebook pagina (Phileutonia Proms) waar heel regelmatig 
nieuwtjes worden verspreid over de invulling van dit evenement.

Dan hebben we ook nog onze eigen Phillies die er lustig op los netwerken  via 
Facebook (Phillies Helmond). Aldaar kun je bijna alle avonturen van de Phillies 
meebeleven en reacties achterlaten op de activiteiten.

Mocht je deze online activiteiten al allemaal kennen en nog geen onderdeel zijn 
van de een of andere organisatie of commissie binnen Phileutonia, dan wil ik je 
van harte uitnodigen om mee te werken om de actieve vereniging nog verder uit 
te bouwen in online zichtbaarheid. Communiceer, discussieer en benoem, herhaal 
en stuur de tweets, berichten en posts door, zodat iedereen ons weet te vinden.

Naam / Guus van Oeffel 

Leeftijd / 14

Lid sinds / 2006

Instrument / Alt- saxofoon

Hobby’s buiten Phileutonia / Muziek 
luisteren en bespelen, feesten en fietsen.

Mooiste film / Green Mile

Beste boek / Moet ik nog lezen 

Favoriete CD / Van alles wat

Leukste TV-programma / Bananasplit, CSI 

Idool /  Johnny Depp

Leukste optreden / De Proms en carnavalsoptochten

Het liefst eet ik / Friet met snacks.

Het liefst drink ik / Ijsthee en cola

En tot slot /  Dat ik nog HEEL lang bij deze leuke club mag blijven !!!!

LID OP DE BOK

Meer over onze muziek

Bulgarian
Dances
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Koninginnedag 2011

Het betreft de voorste op de foto.  
Hij staat nog steeds graag voorop.
Hij is nog maar een paar jaar lid maar 
heeft al wel zijn sporen nagelaten.
Doe mee en verdien eeuwige roem.  
In de volgende nieuwsbrief de juiste 
oplossingen. Denk je het goede 
antwoord te weten? Stuur dan een 
mail naar nieuwsbrief@phileutonia.nl

Wie is dit?

 

Het ontstaan van de Autobedrijven J. Janssen
Een combinatie van visie, passie en professionaliteit. 
De heer J. Janssen had van kinds af aan al een passie voor auto’s en alles wat 
daarmee te maken had. Als vanzelfsprekend stapte hij in de automobielsector. Na 
een poosje in loondienst gewerkt te hebben, kruipt het bloed waar het niet gaan 
kan. De combinatie van een eigen visie, gedrevenheid en ondernemerschap 
maakten dat hij na het behalen van het BOVAG diploma in mei 1963 begon met 
het repareren van auto’s. 

Het eerste officiële Janssen autobedrijf startte vanuit een kippenhok in 
Nederwetten. 
De visie van de heer Janssen was dat elke vraag van een klant met betrekking tot 
auto’s met “ja” beantwoord moest worden. In 1967 waren de activiteiten dan ook 
uitgegroeid tot reparatie, schadeherstel en tweedehands handel. In dit jaar werd 
het bedrijf te Gerwen officieel ESSO dealer. Tot 1974 zijn er diverse verbouwingen 
geweest om van het voormalige pakhuis een moderne garage met showroom te 
maken. De focus kwam ook steeds meer op het Merk Renault te liggen en leidde 
tot het verzoek om in 1976 subdealer van dit merk te worden. 
Bij de opening van de vestiging te Nuenen in 1987 werd Janssen officieel Renault-
dealer. 

Parallel aan de Renaultactiviteiten in Nuenen was de scoop van Janssen 
breder. In 1986 kreeg het bedrijf in Gerwen het officiële Peugeot dealerschap. 
De jaren die daarop volgden stonden in het teken van een gefaseerde groei. 
Enerzijds noodzakelijk om de dienstverlening aan klanten blijvend te laten aanslui-
ten op de huidige trends in de automobielmarkt. Anderzijds om te voorzien in de 
uitbreiding van het marktgebied en daarmee de continuïteit van het bedrijf te 
waarborgen. 

Was Janssen in de jaren ’60, ’70 en ’80 actief in Nuenen e.o. is de Janssen-
groep thans dealer voor 4 merken (Renault, Peugeot, Nissan en Dacia) vanuit 
6 bedrijven in Brabant en Limburg. 
De keuze om blijvend en met plezier te investeren in onze klanten en daarmee in 
de infrastructuur en markt is ingegeven door het gedachtegoed van onze grond-
legger. 

“Passie gekoppeld aan visie en professioneel ondernemerschap”. 
Dat is de reden dat al onze autobedrijven goed geoutilleerde, moderne onderne-
mingen zijn met een sterk lokaal accent. 
Als één grote familie staan alle 135 personeelsleden dagelijks klaar om U als klant 
datgene te bieden wat van een modern autobedrijf verwacht mag worden. 

Voor een verdere toelichting op onze activiteiten en diensten kunt u onze site 
raadplegen www.autobedrijf-janssen.nl  of loop eens binnen in een van onze 
showrooms. In Helmond zijn we gevestigd aan de Autoboulevard Varenschut 7-9.

Tot ziens
Team J.Janssen 

Mij is gevraagd een kort stukje over 
mijzelf en mijn werkzaamheden te 
schrijven. Sinds augustus 2005 ben 
ik werkzaam als dirigent van de 
slagwerkgroep Phileutonia. 

Dit seizoen is dus alweer het zesde 
waarin ik mij met veel plezier en moti-
vatie inzet voor een 18 tal enthousiaste 
slagwerkers! Een aantal jaren geleden 
hebben we gekozen voor thematisch 
programmeren per seizoen. We 
studeren een programma in rond een 
bepaald thema, en vanaf januari voeren 
we dat programma een aantal keren 
uit tot het einde van het seizoen. Deze 
manier van werken heeft zijn vruchten 
afgeworpen. We proberen in ieder 

programma zoveel mogelijk facetten 
van het slagwerkinstrumentarium aan 
te raken, zodat ieder individueel talent 
ten volste benut kan worden. Ook voor 
ons publiek betekent dit zeer afwisse-
lende concerten waar met veel plezier 
naar geluisterd wordt.
 
Volgend seizoen gaan we met zijn allen 
op concours, en ja, er komen vanaf sep-
tember 2011 weer twee jonge talenten 
uit de klas van Jan van der Sommen naar 
ons. Dat maakt dat we met een 20-tal 
leden het concours gaan voorbereiden! 
Ik heb er zin in, de leden ook, dus het 
wordt een leuke uitdaging om de eer te 
verdedigen in de hoogste klasse!
De slagwerkgroep is voor mij de brug 

tussen de professionele muziekwereld 
waarin ik me bevind en de amateur-
muziek. Ik ben als slagwerker/percus-
sionist sinds 2003 werkzaam bij het 
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 
Daarnaast treed ik vele malen per sei-
zoen op bij andere muziekgezelschap-
pen/orkesten. Tevens coach ik geregeld 
slagwerksecties van harmonie/fanfare 
orkesten in hun voorbereiding op een 
concours of belangrijk optreden.
Al deze werkzaamheden doe ik met heel 
veel plezier alsmede het dirigeren van 
onze geweldige slagwerkgroep. Ik ben 
dan ook nog lang niet klaar met onze 
jongens en meisjes.
 
Jullie zullen nog veel van ons horen!!
 

Agenda
Zondag 12 juni  
Deelname Phillies aan  
kapellenfestival in Bemmel

Vrijdag 17 juni 
Serenade t.g.v. 25-jarig bedrijfsjubi-
leum van beschermheer Jan-Reinier 
Swinkels bij Bavaria Lieshout

Zondag 26 juni 
Peeltoernooi in Meyel (Proefconcours)

2 & 3 juli 
Royal Phileutonia Proms met  
Samenloop voor Hoop

Zondag 4 september 
Deelname Phillies aan  
kapellenfestival in Hoogeloon

Zondag 18 september 
Jeugdmuziekdag voor alle Helmondse 
muziekleerlingen bij De Vooruitgang 
in Stiphout

Zondag 25 september 
Deelname Phillies aan Blaasfestijn 
Helmond

Zaterdag 12 november 
Concours harmonie-orkest  
in Zaandam

Interview Sponsor in beeld

Menno 
Bats

Autobedrijf 
J. Janssen
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