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We verwelkomen de volgende 
nieuwe leden
Harmen Klomp, Marco van Kemenade, 
Marga van der Wallen, Kim van der Wes-
ten, Tom Koster, Joke van den Bogaard, 
Frans Brugmans, Toine Klink, Wilke 
Meijer, Bram Jansen.

We nemen afscheid van de volgen-
de leden
Maarten Moors, Jorik Caljouw, Iris 
Peters Rit, Yvonne Reints, Elaine van der 
Zanden-de Kort, Ruud Verschuren, Loes 
Zuidervaart, Tess Bombeeck, Evelien 
Koppenens, Rob Spierings, Romée Beau-
fort, David Hordijk, Yoeri van Leersum, 
Eline Martens, Eva Vermeulen, Charlotte 
Grimberg, Marijke Hendriks, Amy van 
Lierop, Marloes Stock. 

Geboren
Mythe Moers 31-10-2007  
dochter van Rob en Véronique Moers-
Hornikx

Maud Smits 4-12-2007   
dochter van Koen en Marjon Smits-Van 
Schijndel

Tieme Bats 10-3-2008  
zoon van Menno en Wieneke Bats

Teun Drouen 2 mei 2008 
zoon van Lenny en Tjerk Drouen.
 
Overleden
Lambert Spoormakers 30-11-2007

Wij van Phileutonia

Historisch Phileutonia

Phileutonia nieuws in het 
nieuw.
Na weken van denken, ontwerpen en schrijven is hij nu af. Bij deze introdu-
ceren wij de nieuwe nieuwsbrief van Phileutonia. Elk kwartaal wordt deze 
uitgebracht om alle leden van Phileutonia volledig op de hoogte te houden 
van het reilen en zeilen van de gehele vereniging. Deze nieuwsbrief bevat de 
volgende rubrieken: een column van de voorzitter, interview met een lid van 
Phileutonia, verenigingsupdate, sponsor in beeld, lid op de bok en blik op 
toen. 
Kortom een goed gevuld blad, echter op één punt na... de naam. 
Graag betrekken wij alle leden van Phileutonia bij de geboorte van deze 
nieuwsbrief en vragen wij jullie om mee te denken voor een pakkende, frisse 
en stijlvolle naam. Suggesties kun je mailen naar redactie@phileutonia.nl, de 
bedenker van de leukste naam, verdient een plekje in de eregalerij van 
Phileutonia en krijgt eeuwige roem.
Vanaf deze plek willen wij iedereen bedanken die zich in het verleden met 
veel enthousiasme heeft ingezet voor het uitbrengen van het clubblad.
Voor vragen, opmerkingen, ideeën en/of informatie kun je terecht bij de Koen 
Smits, Simon Verspaget, Maud Derksen of Inge Pebesma.
Nieuwsgierig geworden? Wacht dan niet langer en ga gauw verder met lezen 
in deze nieuwsbrief. Veel plezier.

Het was 20 juni1965 toen Phileutonia hier voor het gebouw van de feestelijk 
geopende Amstel brouwerij poseert voor deze foto. Dit was ook de dag 
waarop we als vereniging een bekeuring kregen, omdat we voor 12 uur  
’s middags op een zondag musicerend over straat gingen. Dit was destijds, 
dankzij de kerk nog verboden. Ik wil Piet Giebels vanaf deze plek hartelijk 
danken voor de informatie.
Heeft u zelf een foto met een verhaal aarzel dan niet en stuur je verhaal  
inclusief foto naar de redactie.

Beste muziekvrienden,

Voor jullie ligt onze nieuwe nieuwsbrief, 
geheel gericht op het geven van informatie 
en het weergeven van de activiteiten van 
onze muzikale geledingen en commissies. 

We zijn goed in beweging. Royal Phileuto-
nia Proms 2008 was een topper. Hartelijk 
dank voor eenieders inzet voor, tijdens en 
na het evenement, en een speciaal woord 
van dank aan de organiserende Proms-
commissie. Het was fantastisch!

Maar er is nog veel te doen. Samen gaan 
we werken aan een beleidsplan voor 
de komende 4 jaar en nadenken over 
wat voor ons, jaarlijks, de belangrijkste 
muzikale activiteiten zijn. Voor 2009 
hebben we een “avondje Phileutonia” met 
medewerking van al onze geledingen en 
een bekende muzikant in het Speelhuis in 
gedachte. 

Daarnaast willen we ook werken aan 
onze individuele muzikale kwaliteiten, dit 
vraagt natuurlijk extra inspanning maar 
ik heb er alle vertrouwen in dat we ook 
daarin zullen slagen.  

Ik wens iedereen een heerlijke vakantie 
toe en hoop ook in de toekomst op jullie 
allemaal te kunnen rekenen. 

Sander van der Lande,
President  
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Naam / Jos  Nijenboer  

Lid sinds / April 2007

Instrument / Trombone

Leeftijd / 29

Hobby’s buiten Phileutonia / Blaaskapel 

‘De Blue Band’ en drummen in ander bandje

Leukste TV-programma / De Lama’s

Mooiste film / Fast and the furious

Beste boek / Donald Duck

Favoriete CD / de laatste van ‘Beef’

Leukste optreden / alles tijdens carnaval 

Idool / géén

Het liefst eet ik / Spaghetti 

Het liefst drink ik / uiteraard… BIER

En tot slot / vind ik het gezellig bij de Phil !

LID OP DE BOK

Column 
van de voorzitter



Het leek wel een grap, op 1 april 
aangenomen worden bij harmonie 
“Phileutonia”, gelukkig bleek het 
geen grap...
Via de deze nieuwsbrief wil ik me 
graag wat verder aan jullie voorstel-
len.
Ik ben dus Tom Koster, 31 jaar oud 
en woon al een paar jaar samen 
met Anke in Eindhoven.
Als kleine jongen ben ik begonnen 
op bugel en speelde bij fanfare  
Euphonia in Geldrop, hier was mijn 
vader destijds dirigent. Op mijn 
zeventiende heb ik de overstap 
gemaakt naar trombone en ben 
zo’n 10 jaar lid geweest van de 
Philips Harmonie in Eindhoven.
Na een paar jaar in een meubelzaak 
gewerkt te hebben kreeg ik de kans 
om te solliciteren bij het Fanfare-
Korps Koninklijke Landmacht. Daar 
werd ik in 2002 aangenomen en ben 
meteen begonnen met mijn conser-
vatoriumopleiding in Tilburg. Ik heb 
daar trombone en HaFa-directie 
gestudeerd, bij Henri Aarts en 
Hardy Mertens. In mei 2007 werd ik 
als dirigent aangenomen bij het 
Woensels Muziek Corps waar ik het 
op dit moment erg naar mijn zin 
heb. Zo nu en dan heb ik directieles 
bij Jos van de Braak in Eindhoven. 

Naast al deze muzikale bezigheden 
is het er dit jaar echt van gekomen 

DA&A Driessen is al sinds lange tijd sponsor van Phileutonia. Tijdens een 
feest medio vorig jaar werd ik door Sjaak van Lieshout benaderd met de 
vraag of ik bereid zou zijn om een van de hoofdsponsoren te worden. Ik heb 
hierop enthousiast gereageerd en toegezegd de komende drie jaar de 
sponsorbijdrage te verhogen. Phileutonia heeft als dank voor het worden van 
hoofdsponsor mij op een muzikale manier bedankt door het brengen van een 
serenade. Zowel ik als mijn familie hebben hiervan genoten. Aan alle leden 
nogmaals dank hiervoor!

Er zijn twee hoofdredenen waarom ik ervoor heb gekozen Phileutonia financieel te 
ondersteunen, te weten:
1. Ik heb zelf een muzikale achtergrond. In ben namelijk vroeger verkenner geweest bij St. 

Gregorius, de verkenners die gehuisvest waren in het Theo Driesseninstituut. Uniek was 
dat de st. Gregoriusverkenners een eigen drumband hadden waarin ik samen met mijn 
twee broers speelde. Eerst bespeelde ik “de pijper” een kleine dwarsfluit die vanwege 
de naam om heel begrijpelijke redenen niet meer bestaat of een andere naam heeft 
gekregen. Dat instrument lag mij niet echt dus stapte ik over naar de platte trom. Dat 
ging veel beter en heb daarmee een aantal jaren Helmond de nodige muzikale hoog-
standjes laten horen.

2. Wij zijn al vele jaren bedrijfsmatig actief in Helmond (dit jaar vieren wij ons 15-jarig 
bestaan). Vanuit ons kantoorpand in Helmond (Stiphout) bedienen wij circa 600 
overheidorganisaties door heel Nederland. Ons bedrijf is erg succesvol en we vinden 
dan ook dat de Helmondse gemeenschap daarvan mag meeprofiteren. Al vele jaren 
sponsoren wij dan ook diverse culturele - en sportorganisaties in Helmond. Een kwestie 
van maatschappelijke betrokkenheid dus. Als vanzelfsprekend mag de Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia hiervan ook profiteren.

Namens alle medewerkers van DA&A wens ik Phileutonia heel veel succes toe en veel 
vooral veel plezier met toch een fantastische vrijetijdsbeoefening.

Met vriendelijke groet

Jan Driessen
Algemeen directeur DA&A

Zo klinkt onze 

muziek

Al weken waren de kinderen van 
basisschool de Rank aan het 
oefenen voor de uitvoering van zo 
klinkt onze muziek. Ze zongen 
liedjes, maakten kennis met de 
verschillende instrumenten en er 
kwam zelfs politie in de klas.
Op 21 mei was het eindelijk zover, 
het verenigingsgebouw zat vol met 
gespannen kinderen, ouders en 
leden. De uitvoering, met zang en 
spel, was zeer succesvol. Het 
speciaal voor deze gelegenheid 
samengestelde combo, begeleidde 
de zingende kinderen. Ook hadden 
jeugdige Phileutonia-leden een 
muzikale rol in het toneelstuk. 
Na afloop van de uitvoering hebben 
veel kinderen zich ingeschreven 
voor een proefles op een instru-
ment. Een activiteit die voor 
herhaling vatbaar is.

Intervieuw

Tom Koster aan het 
woord.

om wat goede voornemens te 
realiseren, wat meer gaan spor-
ten… Ik heb sinds dit seizoen 
tennisles en heb hierdoor mijn 
omgeving gechoqueerd. 
Ik heb erg veel zin om aan de slag 
te gaan bij “Phileutonia”. In de korte 
tijd dat ik actief ben in Helmond, 
ben ik er al achter gekomen dat 
men zeer veel over heeft voor de 
vereniging en dat vind ik goed om 
te zien. 
Het zou mooi zijn als we de komen-
de jaren wat meer concerten 
kunnen geven en misschien is het 
wel leuk een nieuwe jaarlijkse 
muzikale traditie op te zetten.

Met vriendelijke groet,
Tom

A-orkest
De afgelopen maanden hebben in het 
teken staan van het jaarlijkse 
Proms-concert. Voor mij was het de 
eerste keer, en het was fantastisch!!!
Ik vond het geweldig dat we Nico 
zo’n mooi afscheid hebben gegeven.
Tom

B-orkest
Het B orkest is druk bezig geweest 
met de voorbereiding op de Royal 
Phileutonia Proms, 6 juli 2008.
Op het programma veel vlotte, 
technische, ritmisch spetterende 
werken, waarbij een 10- tal landen 
aangedaan werden met daarnaast een 
uitstapje naar de wonderlijke wereld 
van de Efteling! 

Slagwerkgroep
Ondanks de afwezigheid van Menno 
hebben we een prima concert gegeven 
op de Proms. Ria bedankt! Verder 
werken we aan de verbetering van 
individueel niveau en straatrepertoire. 
We proberen de komende jaren ons 
instrumentarium op een hoger niveau 
te krijgen.

Commissarissen
Het commissariaat volgt zoals immer 
de ontwikkelingen in de vereniging op 
de voet.
Het betreurt het afzeggen van het 
concours maar gezien de ontwikkelin-
gen bestaat hier voor begrip.
Het beleidsplan heeft eveneens veel 
belangstelling met het vertrouwen dat 
er spoedig weer op het eerdere niveau 
wordt gepresteerd.
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De verenigings 
update

Sponsor in beeld.

Agenda
25 augustus  
Eerste repetitie (slagwerk)
 
6 t/m 7 september 
Leerlingenweekend
 
28 september  
Afsluiten Carat-seizoen
 
16 november  
Inhalen Sinterklaas

22 november  
Ceaciliafeest 

30 november  
Algemene ledenvergadering 

11 januari  
Middagje Phileutonia 


