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Beste Mensen,

Een nieuw jaar ligt voor ons. 
2019….de tijd gaat hard. Velen van 
ons hebben elkaar al gesproken op 
onze nieuwjaarsbijeenkomst waar 
we verrast werden door het mu- 
zikaal hoge niveau van Philbee. Wat 
een leuk repertoire en wat een 
mooie uitvoering!

Ik hoop dat iedereen mooie feestda-
gen heeft gehad en dat de mensen 
die het wat moeilijker hebben, deze 
dagen toch �jn beleefd hebben. Ik 
wens iedereen nogmaals een 
prachtig nieuwjaar toe waarbij ik 
hoop dat iedereen gezond blijft.

We stevenen af op carnaval, een 
bijzondere periode waar we veel 
muziek mogen maken en waarin we 
ons beste beentje voor zullen zetten 
in de optocht. Ikzelf hoop er dit jaar 
weer bij te zijn.

Net zoals andere jaren gaan we weer 
mooie dingen organiseren dit jaar. 
De diverse geledingen hebben al 
plannen genoeg waardoor we 
kunnen doen waar we goed in zijn: 
muziek maken!

Ik zie er naar uit!

Een harmonieuze groet, 
Wim Hillenbrink

Een muzikaal theaterprogramma dat de kracht van verhalen en de 
verbinding van muziek combineert. In dit tweeluik staan verhalen over 
Helmond en de Helmonders centraal.

Thomas Pieters is Helmonds stadskunstenaar van 2018. Hij gebruikt de kracht 
van het verhalen vertellen in zijn werk. De immer goed gemutste singer-song-
writer relativeert, met een rugzak vol muzikale verhalen, alle zwaarmoedigheid 
ons koude kikkerlandje uit.

Deze verhalen verbinden de muziek van de Koninklijke uit Helmond aan anek-
dotes en verhalen van, over en door bekende en minder bekende Helmonders. 
Het harmonieorkest van Phileutonia begeleidt op haar beurt Thomas Pieters 
en zijn band bij hun van licht-�loso�sch repertoire tot ontroerende ballades. 
Daarnaast zal jong talent violiste Anne-Sophie Gerards met Phileutonia optre-
den.

Een voorstelling vol herkenning, verbazing en een lach en een traan.

Locatie: Theater ‘t Speelhuis – Helmond
Datum: Zondag 7 april 2019
Start voorverkoop: Half februari 2019
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Save the date!



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

Carnaval in aantocht!
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Agenda

03-03 14:15 uur Deelname aan de grootste optocht van het Zuiden. Verzamelen 11:00 uur
30-03     Uitwisselingsconcert van de Slagwerkgroep op het "Slagwerkfeestje" t.g.v. 
    10 jaar Slagwerkgroep Percussâo in Den Hout (NB). Het concert vindt plaats
    in Dorpshuis Den Brink, Houtse Heuvel 24a, 4911 AW Den Hout 
07-04  15:00 uur Een middagconcert door het Harmonieorkest in theater Het Speelhuis met   
     Thomas Pieters en band
18-05     Uitwisselingsconcert van de Slagwerkgroep met de slagwerkgroep van 
     Muziekvereniging Juliana uit Someren Eind. Het concert vindt plaats in het 
    Verenigingsgebouw
 24-05  19:00 uur Een nieuwe manier van 'voorspelen' met ensembles vanuit Kunstkwartier,
     samen met HMC en Amicitia in het TOV-gebouw.
25-05  15:00 uur Uitwisselingsconcert van PhilBee in het Verenigingsgebouw
23-06  10:30 uur   Voorspeelochtend voor slagwerkleerlingen om hun vorderingen te kunnen
    laten zien in het Verenigingsgebouw. Tevens optreden van Tikgroep en 
    Slagwerkgroep.
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

zo 17  feb   15:00 uur  Carnavalsmiddag voor de ouderen in de Ameide�at m.m.v. de Hoizeiers van
      15.00 tot 17.00 uur
vr 22 feb 19:30 uur Amusementsavond van wijkvereniging Helmond West in de Westwijzer met mu- 
     zikale ondersteuning van de Hoizeiers
zo 24 feb    Meezingfestijn i.s.m. De Keiebijters “Hil Helmond zingt”
vr 01 mrt  19:00 uur Begeleiding van C.V. De Kattendonders door Applaus bij bezoek aan Zorghotel 
     Suytkade
vr 01 mrt  20:00 uur Aftrap van Carnaval met C.V. De Kattendonders in het Verenigingsgebouw.
za 02 mrt  10:00 uur Opening Carnaval Oranjebuurt met 'de kat de bel aanbinden' door de Hoizeiers.  
     Verzamelen 9:00 uur
za 02 mrt  20:00 uur Foute Roze Avond van C.V. De Kattendonders met opening door de Hoizeiers in 
     het Verenigingsgebouw.
za 02 mrt  20:30 uur Optreden van Applaus op Kei-Oranjebal in zaal Traverse
zo 03 mrt  14:15 uur Deelname aan de grootste optocht van het Zuiden door alle geuniformeerde 
     leden en commissarissen. Verzamelen 11.00 uur. Na a�oop gezellig feest in het 
     Verenigingsgebouw.
ma 04 mrt  13:00 uur Kindercarnaval voor alle kinderen van de buurtvereniging en leden en vrienden 
     van Phileutonia. M.m.v. Esther en Lenny show met een verrassend programma, 
     CV De Kattendonders. En misschien een meet en greet met “Don de Kater” 
ma 04 mrt  14:00 uur Applaus neemt deel aan het Prijsbloaze van De Keiebijters in Zaal Traverse. 
      Voorafgaand en na a�oop zullen enkele kroegen worden bezocht. 
ma 04 mrt  20:00 uur Carnavalsavond van C.V. De Kattendonders in het Verenigingsgebouw.
di 05 mrt  13:00 uur Dweilen met de Kattendonders en de Hoizeiers in het centrum van de stad. Ieder
     een die mee wil, verzamelen om 13.00 uur residentie Phileutonia
di 05 mrt  19:00 uur  (eten en drinken) afsluitingsavond carnaval m.m.v. CV de Kattendonders. Gezellig
     samenzijn onder het genot van eigengemaakte hapjes en lekkernijen. 
     Verenigingsgebouw

Agenda Carnaval



Piet van den Bogaard is als lid van de commissie Kanaalfeesten in 1994 in aanrak-
ing gekomen met Phileutonia en is daar blijven komen als vrijwilliger tot eind 
2017.

Piet verzorgde o.a. onze carnavalskleding en de verhuur daarvan. Ook verzorgde 
hij samen met zijn vrouw Joke  de soep, de broodjes en de vette hap uit de 
keuken. Hij heeft heel wat ko�e gezet en achter de bar gestaan.

Iedere dinsdagochtend tijdens “het oude knarren” overleg waar de werkzaam-
heden verdeeld werden, was Piet vaak van de partij. Ook deelde hij de zaal in 
voor onze  repetities, feesten en vergaderingen. Dit deed hij niet alleen voor ons 
maar ook voor alle andere gebruikers van ons gebouw. Piet heeft het vrijwilliger-
swerk altijd met veel plezier gedaan, maar gezien zijn  hoge leeftijd (bijna 82 jaar) 
gaat hij nu genieten van zijn hobby`s: opera luisteren, �etsen en veel op pad zijn 
als het weer het toelaat. 

Een groot gedeelte van zijn leven heeft Piet vrijwilligerswerk voor Helmond 
gedaan. Hiervoor ontving hij de “Legpenning van vrijwilliger 1996” waar hij heel 
trots op is.

Als laatste een tip van Piet: “Goede communicatie bij evenementen is van groot 
belang om het tot een succes te brengen.”

Wij danken Piet en Joke voor al het vrijwilligerswerk en wensen beide een mooie 
oude dag toe.

Vrijwilliger in beeld

Phileutonia verwelkomt de vol-
gende leden:
Robert van Veldhoven - vrijwilliger
Paul Grolle - tenor saxofoon 

Geboren:
Puk, dochter van Gilian de Kimpe 
en Twan Koolen, 26 oktober 2018

Job, zoon van Sjoerd Raaijmakers 
en Anne-Marleen Brandsma, 13 
november 2018

Moos, zoon van Karin Willems en 
Erik Versteeg, 14 november 2018

Overleden:
Annie Duijmelinck-van der Steen, 
weduwe van oud-commissaris 
Jacq Duijmelinck, 17 november 
2018

50-jarig huwelijk:
Lambert en Trees van den Reek, 
19 december 2018

Wij van Phileutonia

Colofon

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

Redactie:
Marie-José van Mierlo, Lisette 
Jansen, Bart Bouwman, Hilde 
Bouwman, Simon Verspaget, 
Albert Berkers en Ilse Essers

De “Legpenning van vrijwilliger 
1996” waar Piet heel trots op is.

Tip van Piet:

“Goede communi-
catie bij evenemen- 
ten is van groot 
belang om het tot 
een succes te 
brengen.”
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Kerstconcert Elkerliek kapel

Voorspeelochtend Slagwerkgroep
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Nieuwjaarsconcert
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