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25-jarig jubileum 
van ons Damescomité!

In oktober viert ons onvolprezen Damescomité
formeel haar 25-jarig jubileum.
Onderstaand een overzicht van  de eerste 
damesactiviteiten, de aanzet tot vorming van
een damescomité en het scala van activiteiten
van ons onvolprezen Damescomité.

Carnavalsoptochten:
Veel echtgenotes van muzikanten hebben altijd al samen
met en voor hun mannen meegedaan aan  gezamenlijke
activiteiten. Het is indertijd al begonnen met een dames-
carnavalsgroep van  partners van de toenmalige Dörper
Bloaskapel, waarbij zich steeds meer partners van muzi-
kanten van het fanfare-orkest hebben aangesloten. Op
een gegeven moment waren het zeker 20 dames, die elk
jaar  - als fraai verklede groep en met actuele en ludieke
thema’s – achter de muzikanten meetrokken in de car-
navalsoptocht. Voor de muzikanten werden felgekleurde
“uniformen” genaaid en na de optocht weer gewassen.

Parkfeesten:
De keuken van de fameuze Parkfeesten werd bemand en
gerund door de partners van de muzikanten. In het begin
was de  “keuken” niet meer dan een met biertafels afge-
bakend deel van de feesttent. Op enig moment is door de
Parkfeestencommissie een oude SRV-wagen gekocht en
door handige leden omgebouwd tot een van de meeste
gemakken voorziene keukenwagen, die elk jaar weer werd
opgeborgen in een van de schuren van “Haffman’s Gerris
Greuske”. In de keukenwagen werd soep gekookt, huza-
renslaatjes gemaakt, eieren en worsten gekookt  en
broodjes gesmeerd. De dames zijn in hun wagen wel eens
bekogeld met  zelf verkochte hardgekookte eieren!

Repetitieweekenden:
Bij de repetitie-weekenden in het Aangenomen College
in Sint-Truiden in de jaren 1980/1990 heeft een groepje
dames meegeholpen met het koken en uitserveren van
de maaltijden. Toen was het al een hecht groepje dames,



bestaande uit Mariet Absil, Nel Deen, Ellie Van Essen, 
Jeanne Lijssen, Leny Peters en Lies Sevens.

Mosselavonden:
Het mosselvirus is indertijd bij de vereniging binnenge-
slopen toen toenmalig voorzitter Hub Roncken op de
“day-after” van de promotie naar de superieure afdeling
in 1984 kwam aanzetten met een zak in Venlo gekochte
mosselen, die toen deskundig bij Kubke zijn klaarge-
maakt door kok Hub Huntjens. Vervolgens is het bestuur
jaarlijks een Mosselavond gaan organiseren om aan extra
inkomsten te komen. Op 12 januari 1989 is deze activiteït
overgenomen door een aantal dames. Dit is dan ook de
formele start van het Damescomité dat dit jaar haar 25-ja-
rig jubileum gaat vieren.Dit jaar wordt het dan ook hun
25e Mosselavond !

Rommelmarkten:
De dames hebben een grote bijdrage geleverd aan de Rom-
melmarkten in de jaren 1980/1990.
Daarbij hebben ze onder andere genoteerd waar spullen
opgehaald konden worden en hebben ze meegeholpen
aan het sorteren van de spullen en het verzorgen van
droogjes en natjes voor de “standhouders”. 

Kunst of Kitsch ?:
In 1990 is in de Tramhalte bij Kubke een Kunst-of-Kitsch
happening georganiseerd.

Kienavonden:
Van 1991 tot 1995 hebben ze 4 kienavonden per jaar ge-
organiseerd in zaal Vios in Beringe.

Hobby-expo’s:
Van 1995 tot 2007 hebben ze een jaarlijkse Hobby-expo
georganiseerd in The Apollo.

Eeuwfeestviering:
Bij de eeuwfeestviering in 2002 hebben ze het jubileum-
boek als geschenk aangeboden aan de vereniging en bij
die gelegenheid hebben ze met veel succes rode en witte
Cecilia-wijn verkocht.
Ook bij de viering van het 90-jarig bestaanfeest hebben
ze rode en witte wijn verkocht.
Na de eeuwfeestviering heeft het Damescomité een juri-
dische status gekregen door de voor dat feest opgerichte
Cecilia-stichting over te nemen.

De bestuursleden waren op dat moment:
Mariet Absil, Nel Deen, Ellie Van Essen, An Hermans,
Jeanne Lijssen, Nell Peeters, Leny Peters en Marij Wage-
mans.

Snuffelmarkten:
Nog steeds worden met groot succes 2x per jaar Snuffel-
markten georganiseerd in Kerkeböske.

Asperge-diners:
Vanaf 2011 wordt jaarlijks een viergangen asperge-diner
georganiseerd in The Apollo.

Bakken van wafels:
Bij veel gelegenheden bakken en verkopen de dames wafels.

Donaties aan de vereniging:
Gedurende haar 25-jarig bestaan heeft het Damescomité
legio donaties gegeven aan de vereniging, waarbij activi-
teiten voor jeugdige muzikanten  haar  bijzondere inte-
resse heeft. Een (mogelijk niet complete) opsomming:

n Een extra activiteit tijdens de jeugdweekenden.

n Een extra activiteit voor de kinderen tijdens de 
Cecilia- vieringen.

n De vijfjaarlijkse studie-weekenden ter voorbereiding
op deelname aan Bondsconcoursen.

n De “Day-after” na deelname aan Bondsconcoursen.

n Schenking van een muziekinstrument bij speciale
gelegenheden in 2002, 2005 en 2013.

n Wintersjaals voor de muzikanten.

n Een nieuw uniform bij aanschaf van nieuwe unifor-
men.

n Bijdrage aan de compositie “Spectrum” tijdens 
de  eeuwfeestviering in 2002 en het uitbrengen van
de CD van “Spectrum”.

n Bijdragen aan buitenlandse concertreizen zoals naar
Antwerpen in 2003 en Helden (D) in 2011.

n Premier-sponsor van onze muziekvereniging en 
met ingang van 2014 zelfs hoofd-sponsor !

Al die activiteiten zijn alleen mogelijk gebleken door de
hechte samenwerking binnen de damesgroep. Zo houden
ze jaarlijks een gezellige activiteit niet alleen in Helden
maar ook eens in Venlo, waarbij de dames na hun diner
werden verrast  door een heuse streaker !

Wij mogen trots zijn op de dames van 
de Cecilia-Stichting en dankbaar voor de geweldige
steun, die onze vereniging van hun Stichting 
mag ontvangen.

Huidige samenstelling van het Damescomité:

n Nel Deen (secr.)

n Ellie Van Essen (voorz.)

n Miek Fleuren

n Truus Korsten

n Jeanne Lijssen (penn.)

n Nell Peeters

n Leny Peters

n Lies Sevens.



Fanfare-orkest gaat weer “op concours”!
Op zaterdag 29 november a.s. gaat ons fanfare-orkest
weer deelnemen aan een Bondsconcours en wel in
Theater “de Schalm” in Veldhoven. 
Na de promotie naar de 1e divisie –in 2009 – gaat het or-
kest dit keer de uitdaging aan door te gaan deelnemen in
de hoogste, 1e divisie.
Dit keer gaan maar liefst 13 overwegend jeugdige muzi-
kanten voor de eerste keer deelnemen aan een bonds-
concours! De jongste muzikant is 13 jaar en de oudste is
75 jaar.

De volgende muziekwerken worden 
achtereenvolgens uitgevoerd op het Bondsconcours:

n “Bellum et Pax”
Van de jeugdige Belgische komponist Stijn Roels. 

Speelduur: 11 min., 45 sec.

n “Symphony for Brass and Percussion”
Van de Amerikaanse komponist Alfred Reed.
Dit werk is voor fanfare-orkest gearrangeerd door Jean
Cosemans.

Speelduur: 17 min.

n “Rhapsody for Trombone”
Van de Engelse komponist Gordon Langford.
Dit werk - geschreven voor Brassband  met solo-trombone -
is voor fanfare-orkest gearrangeerd door onze eigen diri-
gent Guus Dohmen.
Als solo-trombonist gaat Bart Claessens optreden. Hij is
solo-trombonist van het Concertgebouworkest en hij is
een neef van onze dirigent.

Speelduur: 11 min. 20 sec. 

Gastdirigent
De bekende Belgische dirigent Norbert Nozy zal weer als
gastdirigent deelnemen aan het repetitie-weekend in
Tongeren.

Repetitie-weekend
Op zaterdag 25 plus zondag 26 oktober a.s. wordt weer
het traditioneel repetitie/weekend gehouden in Tongeren
(B). Dit weekend wordt afgesloten op zondag 26 oktober
met een concert in DOK6, samen met fanfare-St.Joseph
uit Pey.

Aanvang: 19.00 uur

Entree: € 5,-

The Day-after
Traditiegetrouw wordt de Day-after gehouden daags na
deelname aan een Bondsconcours. Dit keer dus op zondag
30 november vanaf ’s morgens 11 uur in de Gasterie bij
Kerkeböske.
Ook dit keer weer zal oud-voorzitter Hub Roncken een
baalzak mosselen doneren.
Voor niet-mosselen-eters is er uiteraard een alternatief.

n  Maandag 20 oktober
Serenade bij Hotel Antiek aan het damescomité bij gele-
genheid van hun 25-jarig jubileum.
Fanfare en drumband.

Vertrek bij Kerkeböske (in uniform) om 19.00 uur.

Aansluitend: repetitie

n  Zondag 26 oktober
Concert van ons fanfare-orkest in DOK6, samen met fan-
fare St.Joseph uit Pey.

Ons optreden begint om 19.00 uur

n  Zondag 26 oktober
Jeugdfanfare-treffen in Koningslust.

n  Zondag 2 november
Snuffelmarkt in Kerkeböske van 10 tot 15 uur en georga-
niseerd door het Damescomité.

n  Zaterdag 8 november
Muzikale opluistering van de Sintermerte-viering.
Fanfare en drumband.

n  Vrijdag 14 november
Traditionele Mosselavond in The Apollo, georganiseerd
door het Damescomité.

(Datum is verschoven van 7 naar 14 november)

n  Zondag 16 november
Muzikale opluistering van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en drumband.

n  Zondag 23 november
Optreden van het Jeugdorkest tijdens het Pepernoten-
concert in DOK6.

n  Zaterdag 29 november
Deelname van het fanfare-orkest aan het Bondsconcours
in Veldhoven.

Ons orkest speelt om 16.20 uur.

Bekendmaking resultaten: ca.18.30 uur.

Adres:
Theater “de Schalm”
Meiveld 3
5501 KA Veldhoven.

n  Zondag 30 november
Viering van “The Day-after” in de Gasterie van Kerkebös-
ke vanaf ’s morgens 11 uur.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!



n  Zondag 7 december
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis om 10.00 uur.

n  Zondag 14 december
Jaarlijks Drumbandtreffen in Hunsel.

n  Zondag 22 december
Familieconcert in kerkeböske.

n  Woensdag 24 december
Muzikale opluistering door het Leerlingenorkest van de
Peuterwoorddienst van 16.00 uur in de parochiekerk.

Dit keer in de schijnwerper: de jeugdcommissies van
onze vereniging en die van Kon. Harmonie Concordia,
die samen leiding geven aan het gezamenlijk Leer-
lingenorkest en het gezamenlijk Jeugdorkest. 
Jeugdcommissie Kon. Harmonie Concordia:
Mariet Backus, Chris Ferfers, Monique Gootzen,
Valerie Hoeymakers, Theo van Nisselroij en Margo Wil-
lems.

Jeugdcommissie Fanfare St.Cecilia:
Christel Bruijnen, Maddy de Bruin, Ilze Dautzenberg,
Toos Derks, Maarten van Lent en John Vermazeren.

Bedankt voor jullie inzet en ... chapeau !

In  het  z       nnetje  gezetGELIEVE ALVAST TE NOTEREN!


