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Nieuwe 
vaandeldrager
De dringende oproep van het bestuur om een tweede
vaandeldrager als opvolger van Leo Peters heeft succes
gehad. Ons lid Thomas Hauth heeft aangegeven wel als
vaandeldrager in duo-functie op te willen treden. Fijn
dat wij daarmee weer verzekerd zijn dat ons vaandel voor-
op gaat als fanfare en slagwerkgroep de straat op gaan. 

Thomas, bedankt.

Nieuwe straatdirigent
Na een jarenlange staat van dienst als straatdirigent heeft
Willem Deen het fluitje overgedragen aan Funs Jacobs.
In Funs hebben wij een uitstekende opvolger die zijn taak
zeer serieus neemt. Willem is vanzelfsprekend altijd be-
reid Funs met raad en daad bij te staan. 

Willem, bedankt.

Certificaat-actie
Bestaande certificaathouders worden of zijn de komende
tijd weer benaderd om hun financiële steun aan de ver-
eniging te verlengen. Wat houdt deze certificaat-actie
in? Voor het luttele bedrag van € 15,00 ondersteunt men
de fanfare. Daarvoor ontvangt de certificaathouder 5 keer
per jaar het Cecilianieuws, waarmee hij/zij persoonlijk
op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee van
onze vereniging. De opbrengst is bestemd voor instru-
menten, opleiding en ons aandeel in de kosten van de
Jeugdorkesten Peel en Maas. Ken je iemand die de fanfa-
re een goed hart toedraagt, tip dan onze secretaris.

Proficiat!



Herinrichting A&O ruimte
De afgelopen zomer is onze Archief & Opslagruimte
flink onderhanden genomen. Er is een buitendeur
geplaatst, overbodig muziek-, administratie-en fo-
toarchief is opgeruimd en stellingen zijn verplaatst,
waarna de ruimte eens flink is gepoetst. Daarnaast
zijn 13, veelal zeer oude,  muziekdiploma’s van fan-
fare-orkest en drumband ingelijst en in onze repeti-
tieruimte opgehangen. Het is nu zaak dat wij met re-
spect voor dit vele werk, met zijn allen deze berg-
ruimte opgeruimd houden en de spullen zodanig te-
rug zetten, dat alles goed bereikbaar blijft. Dank aan
de mensen die een of meer zomerse dagen daaraan
hebben besteed, zoals: Jos Absil, Martin Cox, Toos
Derks, Pieter Fransen, Mariëlla Mommers, Hub Ronc-
ken, Mariet van Soest, Loek Timmermans, Ton Ver-
bruggen, Miep Verhaegh en enkele leden van de slag-
werkgroep.

Chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

JEUGDCOMMISSIE

n  17 november
opluistering intocht Sinterklaas in Helden-Dorp

n  24 november
opluistering Cecilia-Mis

n  22 december
Familieconcert in Kerkeboske

n  24 december
Kerstavond, opluistering peuterdienst in de parochiekerk

Peuter-Kerstviering
Kerstavond 24 december zal het Leerlingenorkest Peel en
Maas de Kerstviering opluisteren van de kinderen van
onze parochie. 

Aanvang 17.00 uur in de St. Lambertuskerk

Halloweenconcert
In een uitverkocht Kerkeböske gaven de Jeugdorkesten
Peel en Maas op 19 oktober een Halloweenconcert. Het
Kerkeböske was geheel in stijl aangekleed door de leden,
bestuur en vrijwilligers van de jeugdorkesten. (chapeau!)
Ook de griezeltocht, voorafgaande aan het concert viel
goed in de smaak. Voor de jeugdige muzikanten is het
fantastisch, steeds weer voor zoveel publiek te kunnen
optreden. 
Wij (het publiek) kunnen niet wachten op een volgend
avondvullend concert.

JEUGDORKESTEN PEEL EN MAASFANFARE-ORKEST

Familieconcert
Zondag 22 december worden de Kerstdagen weer muzi-
kaal ingeluid. Alle geledingen van onze vereniging, van
jong tot oud, van blaasinstrument tot slagwerk laten u in
verschillende formaties genieten van toepasselijke mu-
ziek. Het Kerkeböske is voor dit evenement weer in stijl
aangekleed en met de geur van de overheerlijke wafels
van het damescomité krijgt u bij binnenkomst al een
voorproefje van de sfeer van het concert en de daarop-
volgende feestdagen.

Verslag van het kamp (door Coen Hoyng) 

Het kamp begon op zaterdag en we overnachtten in de
blokhut van Jong Nederland in Beesel. Op zaterdag was
het best leuk. Ik was iets later en daarom kon ik niet met
de eerste activiteit meedoen, dat was iets van knutselen.
Na de lunch kwam de eerste activiteit voor mij. Dat was
een zeskamp. Het spel dat ik het leukst vond was het spel
waar je op een voetpomp gaat zitten en zo snel mogelijk
een ballon laten klappen. 

Het avondeten was frietjes met een snack. Na het avond-
eten gingen we een quiz doen. Die was soms best moei-
lijk. Maar ook die activiteit was leuk. Na de quiz had je
even tijd voor jezelf. Ongeveer een uur later werd het
kampvuur aangestoken. We mochten er helaas niks bij
gooien, maar 5 minuten later kwamen er bamboe stokken
om frikandellen te roosteren. En een halfuur later na-
tuurlijk marshmallows. Ik bleef de hele tijd bij het vuur
zitten. Om ongeveer 12 uur moesten we naar bed. Zon-
dag, laatste dag! Na het ontbijt moesten we onze tassen
inpakken. We moesten alleen onze zwemspullen (die we
in een aparte tas moesten meenemen) er uit halen. Als
laatste activiteit (buiten het zwemmen) gingen we een
speurtocht doen. Ik zat in een geweldig groepje. Wij had-
den een muziek box en daar draaiden we de hele tijd mu-
ziekjes op. De speurtocht leidde ons naar de Maas, waar
de leiding op ons zat te wachten met een broodje knak-
worst. Aan de overkant van de Maas werden we opgepikt
door een paar auto’s. Waarmee we naar de Heldense Bos-
sen werden gebracht. We zwommen voor mijn gevoel best
lang. Om een uur of 4 konden we worden opgehaald. En
toen was het kamp afgelopen.                                      Einde.


