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ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

Ceciliafeest
Tijdens het erg gezellige Cecilia Zomerfeest op 23 juni
zijn 7 van de 10 jubilarissen gehuldigd, te weten: 
n Henk van Soest 65 jr lid; 
n Jan van Soest 50 jr. lid; 
n Paul Aerts 25 jr. lid:, 
n Mariella Mommers, Glenn Reijnen, 

Ivar Kassteen en Tom Dautzenberg 10 jr. lid. 
De jubilarissen die niet op het Ceciliafeest 
waren zijn thuis gefeliciteerd;
n Jan Peeters 50 jr. lid en tijdens de repetitie:
n Maarten van Lent 10 jr. lid;
n Louis Lijssen 65 jr. lid

Rabo ClubSupport Campagne
De Rabo ClubkasCampagne heet voortaan Rabo ClubSup-
port. Alle leden van de Rabobank Peel, Maas en Leudal,
krijgen in september bericht van de bank over de start
van de actie. Daarmee krijg je ook een unieke code, waar-
mee je kunt stemmen op verenigingen waar je supporter
van bent of waarnaar je hart uit gaat. Per code kun je 5
stemmen uitbrengen met een max. van 2 stemmen per
vereniging. Éen stem levert al snel € 2,00 op. Dus laat
het geld niet aan je eigen vereniging voorbij gaan, maar
stem. Weet je niet hoe je moet stemmen, geef de code-
kaart dan aan een van onze bestuursleden. Zo weet je ze-
ker dat het goed terecht komt.

Parkfeesten 
Helden in boekvorm
Tijdens het Ceciliafeest is
het boek “Parkfeesten Hel-
den 1969-1993” gepresen-
teerd. Het boekwerk geeft
een overzicht van 25 jaar
Parkfeesten, die mede
vanwege de speciale pro-
grammaonderdelen, zoals
de galaconcerten, country
& westernavonden, rock &
rollavonden en popconcer-
ten tot ver in de omtrek bekend waren. Naast program-
ma’s bevat het boek veel leuke herinneringen en foto’s. 
Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar voor € 25,00
per stuk. 
Daarnaast is het boek in digitale vorm gratis beschik-
baar. Een mailtje naar piet.fleuren@onsmail.nl is vol-
doende.

Nacht van het Dorp
Op 26 oktober vindt voor de 2e maal de Nacht van het
Dorp plaats. De organisatie is in handen van de werk-
groep Blauw Blood van het Dörper Overleg. 
Bijzondere mensen en activiteiten zijn dan te zien, ver-
spreid over heel Helden-Dorp. Ook zullen diverse vereni-
gingen, waaronder onze fanfare en muziekschool, zich
presenteren.



Halloweenconcert
De Jeugdorkesten Peel en Maas bereiden zich nu voor op
een Halloweenconcert op zaterdag 19 oktober a.s. Het
Dorpscentrum Kerkeböske zal er op zijn Halloweens 
uitzien. Het concert begint om 20.00 uur, maar daaraan
vooraf wordt er om 19.00 nog een spannende wandeling
op en rond de Koeberg gemaakt. De entree bedraagt 
€ 5,00. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de entree gra-
tis. Bovendien is de entree inclusief een consumptie.

Bevrijdingsconcert
In 2020 is Nederland officieel 75 jaar bevrijd van de Duit-
se bezettingsmacht. Helden zelf was bijna een half jaar
eerder (18 november 1944) bevrijd. Bij gelegenheid van
dit feit geeft het fanfareorkest een avondvullend con-
cert rond dit thema op 2 november. Aan het concert ne-
men deel zangeres Lissette Vervoort, de dansgroep van
Pareja en kinderen van de basisscholen.  

Het concert vindt plaats in 
Dorpscentrum Kerkeböske en begint 20.00 uur. 

De entree bedraagt € 10,00. 
Voor kinderen tot en met 12 jaar € 5,00. 
In beide gevallen inclusief een consumptie.

Slagwerktreffen 2019
20 oktober neemt onze slagwerkgroep deel aan het Slag-
werktreffen Peel en Maas. De organisatie is in handen
van de slagwerkgroep van de harmonie Panningen en
vindt plaats in het Gemeenschapshuis In Képèl. 

Aanvang 14.00 uur. 

Uitslagen solistenconcoursen.
Op zaterdag 22 juni nam Ferdy Mommers deel aan het
door de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen georgani-
seerde Nederlands kampioenschap jonge solisten. Ferdy
behaalde daar op marimba 93 punten, bekroond met het
Nederlands kampioenschap in de 3e divisie. 

Op zondag 30 juni togen 2 jeugdige muzikanten naar Heel
om deel te nemen aan de Finale Jonge solisten 2019.
In de 3e divisie speelde Ferdy Mommers op marimba 86
punten (1e prijs) bij elkaar en Pim Dautzenberg op alt
saxofoon 90 punten (1e prijs met lof van de jury).

Bij het Poolconcert werden beide muzikanten in het zon-
netje gezet.

Jongelui, van harte proficiat 
met deze geweldige resultaten.

Vrijdag 19 juli speelden drie jonge fanfare-saxofonis-
ten (15, 16 en 17 jaar) een avondvullend programma
in Kerkeböske onder het motto “Muziek op Vriedig
Live”. Onder de zelfgekozen artiestennaam “EV3R”,
wat volgens de presentator zo goed als “toeteren” op
z’n Mongools betekent, lieten Pim Dautzenberg, Elke
Dautzenberg en Janne Marcelissen zien hoeveel 
muzikaliteit zij in huis hebben, op zowel saxofoon
als piano. Zo’n 70 bezoekers en hun enthousiaste 
docente Joyce hebben genoten van zoveel jeugdig
talent en enthousiasme. Alle drie de saxofonisten
hebben de afgelopen jaren diverse malen deelgeno-
men aan solistenconcoursen. Daarmee hebben ze zo-
veel zelfvertrouwen opgebouwd, dat ze zo’n optreden 
“gewoon even doen”.

Jongelui, proficiat en chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

SLAGWERKGROEP

JEUGDCOMMISSIE

DAMESCOMITÉ

n  15 september. 
Opluistering Dekenaal Schuttersfeest Helden. 

n  19 oktober:
Halloweenconcert door Jeugdorkesten Peel en Maas in
Kerkeböske. 

Aanvang 20.00 uur

n  20 oktober. 
Deelname door slagwerkgroep aan Slagwerktreffen Peel
en Maas in Gemeenschapshuis In Képèl. 

Aanvang 14.00 uur

n  26 oktober:
Nacht van het Dorp.

n  2 november: 
Bevrijdingsconcert door fanfareorkest in Kerkeböske. 

Aanvang 20.00 uur.

Mosselenavond
Op vrijdag 8 november organiseert het damescomité de
traditionele mosselen-avond in Dorpscentrum Kerkebös-
ke. Iedereen, ook niet leden, zijn welkom. Houdt u niet
van mosselen, maar uw partner of vrienden wel, dan is er
een alternatief hoofdgerecht. Dit moet wel apart worden
opgegeven.
Aanmelden kan via ceciliastichting@gmail.com. De re-
servering is definitief na betaling van €24,50 op bankre-
kening NL24RABO 01207 80 240 tnv Ceciliastichting.

PS: De mosselen worden dezelfde dag vers opgehaald in
Yerseke.

JEUGDORKESTEN PEEL EN MAAS

FANFARE-ORKEST


