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Beste Mensen,

Na een extreem lange zomer en 
nazomer is de herfst nu echt 
ingetreden. Het blad dat nog 
niet gevallen is, kleurt rood en 
bruin en we maken ons weer op 
voor de feestdagen.

2018 was een jaar waarin we 
weer stappen hebben gezet. 
Stappen die noodzakelijk zijn 
om de aanwas van nieuwe 
leden op gang te brengen. Maar 
ook stappen om nieuwe activi-
teiten te ontwikkelen die het 
lidmaatschap van Phileutonia 
nog mooier maken. We kijken 
terug op een prachtig concert 
in het Speelhuis. Wat een prach-
tige organisatie en voorstelling! 
Maar ook een concertreis naar 
St. Hubert, waar we tussen de 
jachthoorns door hebben laten 
horen dat we veel in onze mars 
hebben! 

We zien elkaar hopelijk allemaal 
op het Ceciliafeest op 17 no-
vember aanstaande!

Een harmonieuze groet, 
Wim Hillenbrink

Op zaterdag 29 september verzorgde onze harmonie een concert in de 
Basiliek van St. Hubert, in het hart van de Belgische Ardennen.  In samen-
werking met de jachthoornblazers  ‘Les Disciples d’Artemis uit Brass-
chaat’ en ‘Le Royal Forèt de St. Hubert’ bracht onze harmonie een geheel 
nieuw muzikaal programma dat met staande ovaties gewaardeerd werd 
door de vele aanwezigen. Vooral het stuk ‘Chateau de Croy’, een composi-
tie van de dirigent van Phileutonia, Dirk van de Weijer, maakte diepe 
indruk vanwege het hoge muzikale gehalte en het perfecte samenspel 
tussen jachthoorns en orkest. Ook de ‘Armenian Dances’ met mooie solo’s 
en vele wisselingen in tempo en ritme klonk prachtig in de entourage van 
de eeuwenoude kerk, gewijd aan de sint Hubertus, patroonheilige van de 
jacht.

Hubertus werd in de VIIe eeuw geboren als telg uit een voorname aristocra-
tische familie. In zijn jonge jaren was hij een verwoed jager, zo gedreven door 
de jacht dat hij er niet alleen zijn gezin maar ook zijn geloof voor verwaarloos-
de. Tot hij, tijdens een jachtpartij, ineens een schitterend hert voor zich zag 
met in zijn gewei een verlicht kruisbeeld.  Hij hoorde een stem die hem opriep 
tot bekering en een vromer leven. Van gepassioneerd  jager werd Hubertus 
toen diep gelovig; hij trok zich terug als kluizenaar in het woud.  

Rond 705 werd hij bisschop van Maastricht en vanuit deze stad bekeerde hij 
de ongelovigen tot het christendom. Later verplaatste hij de bisschopszetel 
naar Luik en daar werd hij ongeveer 25 jaar later begraven.  Na zijn heilig verk-
laring werd zijn lichaam herbegraven in de kerk van het Benedictijner klooster 
van Andain, het huidige St. Hubert. 

Ieder jaar is deze Basiliek het decor voor de jachthoornblazers ‘Le Royal Forèt 
de St. Hubert’ die dit jaar hun 90e verjaardag vierden. Samen met hun muzi-
kale vrienden ‘Les Disciples d’Artemis uit Brasschaat’ en ons harmonieorkest 
hadden ze een onvergetelijk verjaardagsfeest. 

Column 
van de 

voozitter

St. Hubert, centrum van jacht en muziek
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Pleintjesconcert Philbee

Concertreis St. Hubert



Gilian de Kimpe is sinds ongeveer 20 jaar lid van onze vereniging. In het dagelijks 
leven is ze werkzaam op een woongroep voor kinderen met gedragsproblemen. 
Thuis is ze partner van Twan, mama van Suus en is hun tweede kindje op komst.

Na verschillende instrumenten te hebben geprobeerd bij, is het de trompet ge-
worden en gebleven. “Nadat ik via het kunstkwartier een jaar lang allerlei ver-
schillende instrumenten heb geprobeerd, heb ik gekozen voor trompet. Ik ben 
toen les gaan volgen bij Phileutonia. Begonnen in het piep-orkest, vanuit daar 
naar het B-orkest en inmiddels speel ik al een lange tijd in het harmonieorkest.”

Mooie herinneringen heeft Gilian aan de gezellige reizen die ze heeft gemaakt 
met de harmonie. “Slovenië, Praag, Frankrijk, Turkije... Dit zouden we veel vaker 
moeten doen!” 

De harmonie is voor Gilian meer dan muziek. “Phileutonia is een warme en �jne 
vereniging waar ik al veel vrienden heb gemaakt. Het mooie van een harmonie 
vind ik dat je bevriend raakt met mensen in allerlei verschillende leeftijdscatego-
rieën. Ik verheug me er iedere week op om na de repetitie, in de bar gezellig een 
biertje te drinken. Vaak tot in de late uurtjes en dan is de woensdag wel heftig... 
Maar zoals een lid (waarvan ik de naam niet zal noemen) altijd zegt: ‘Hoe kort ik 
ook heb geslapen, als ik woensdag met een lach wakker word omdat we weer 
zoveel lol hebben gehad in de bar dan sla ik me wel door mijn werkdag heen.’ Ge-
nieten van het leven, voor je het weet is het voorbij! En dat doen we, zeker op 
dinsdagavond.”

Gilian heeft meer hobby’s dan muziek maken bij de harmonie en de Phillies. “Ge-
zellige dingen doen met mijn gezin en vrienden doe ik graag. Ik zou in de toe-
komst ook weer eens moeten gaan sporten, geen hobby maar wel nodig!” 

Naast het muziek maken in het harmonieorkest, is Gilian ook actief op andere 
vlakken binnen Phileutonia, zoals het regelen van het jeugdweekend en ver-
schillende concerten.
“Afgelopen jaar heb ik voor het eerst het jeugdweekend georganiseerd samen 
met een groep enthousiaste (jeugd)leden. Het was een ontzettend gaaf week-
end waar ik met heel veel plezier op terug kijk! De organisatie heeft veel tijd 
gekost maar dit was het allemaal waard! Het was zo mooi om te zien hoe de kin-
deren naar elkaar toe groeiden dat weekend en hoe goed iedereen mee heeft 
geholpen. De sfeer was fantastisch! De voorbereidingen voor het volgende jeug-
dweekend zijn alweer in volle gang! Verder heb ik samen met Thijs van Mierlo en 
Dirk van de Weijer het concertweekend naar de Ardennen georganiseerd. Dit 
was voor mij  best wel een lastige klus omdat ik geen Frans spreek, probeer dan 
maar eens fatsoenlijk iets te regelen. Dus er is heel wat tijd in gaan zitten om de 
meest simpele zaken te regelen. Het was een hele bijzondere ervaring om 
muziek te mogen maken met de jachthoorns in zo’n grote basiliek, dit vergeet ik 
nooit meer. Voor mijn gevoel was het een ontzettend mooi weekend en smaakt 
dit bij iedereen naar meer.“

Nou, petje af hoor. Als je naast je gezin, je werk en tijdens je zwangerschap ook 
nog zoveel tijd vrij wilt maken voor Phileutonia, dan zit het verenigingshart zeker 
op de juiste plaats!

Vrijwilliger in beeld

Phileutonia verwelkomt de vol-
gende leden:

Maaike Grolle - saxofoon
Florien Raaijmakers - klarinet
Chris Owsianny - docent trompet
Petra Schoonhoven - docent 
hobo

Geboren:
Lotte, dochter van Dirk en          
Janneke Bouwman, 13 septem-
ber 2018,

Sebas, zoon van Maud en              
Renaldo Lakerveld, 21 september 
2018

Wij van Phileutonia

Colofon

De Phileutonia Nieuwsbrief 
wordt digitaal vesrpreid onder 
alle leden, commissarissen en 
sponsoren van Phileutonia.
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Phileutonia online

Kijk op phileutonia.nl voor het 
laatste nieuws, foto’s en de aan-
komende activiteiten.

Like onze facebookpagina, volg 
ons op twitter en deel onze 
berichten. Zo wordt ons bereik 
zo groot mogelijk! 

      facebook.com/kshphileutoniahelmond
      twitter.com/kshphileutonia

Dit jaar wil Phileutonia gaan starten met een “Sociaal Concert”. Het doel hiervan is om mensen gratis een plezierige 
muzikale middag of avond te bezorgen en om te laten zien dat Phileutonia betrokken is bij de Helmondse samenle- 
ving. De aftrap zal plaatsvinden in de Ameide�at, op zondag 28 oktober. De bewoners zullen worden getrakteerd          
op een leuk stukje lichte muziek, dat lekker in het gehoor ligt. Het concert zal ongeveer een uur duren. 

Sociaal Concert Ameide�at
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Het verkeer wordt steeds drukker en de tijd dat je de harmonie netjes voor liet gaan is voorbij. 
Daarom is ons doel: “Phileutonia veilig de weg op”. In 2017 hebben we daarmee een begin gemaakt 
en er zijn toen enkele mensen opgeleid om als verkeersregelaar het straatkorps veilig de weg op te 
laten gaan.

We hebben nog steeds een tekort aan verkeersregelaars en kunnen daarom echt mensen gebruiken! 

Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om zich in te zetten als verkeersregelaar voor Phileutonia? 
Neem dan eens een kijkje op www.verkeersregelaarshelmond.nl en neem contact op met Cor van 
Lierop of Albert Berkers.

Agenda

26-10 20:00 uur  Finale Kletstoernooi “De Goeie To(o)n”, zaal open om 19:00 uur
28-10 15:00 uur Sociaal Concert voor bewoners Ameide�at, toegang gratis
04-11 10:30 uur Algemene Ledenvergadering, Verenigingsgebouw
17-11 20:00 uur Ceciliafeest voor alle leden, vrijwilligers en commissarissen
18-11 13:00 uur Sinterklaasintocht met Pietenkapel Applaus, centrum stad
16-12 14:30 uur Kerstconcert in Elkerliek Ziekenhuis door harmonieorkest
06-01 14:00 uur Nieuwjaarsborrel in Verenigingsbouw
06-01 15:00 uur Nieuwjaarsconcert tijdens Nieuwjaarsborrel door Philbee
24-02   Meezingfestijn i.s.m. “De Keiebijters”
03-03 14:15 uur Deelname aan de grootste optocht van het Zuiden. Verzamelen 11:00 uur
13-04 en 14-04 Actief weekend voor alle jeugdleden van Phileutonia
30-06   Muzikaal evenement in Carat Paviljoen en Warande Park
06-07 en 07-07 Verenigingsgebouw van Phileutonia is controlepost Kennedymars Someren
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