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Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 3 januari vond een geanimeerde Nieuwjaars-
borrel plaats voor leden, bestuur en vrijwilligers van de
vereniging. Met een terugblik op de vele activiteiten in
2019, maar ook al vast met een vooruitblik naar 2020,
waarin het fanfareorkest gaat deelnemen aan het bonds-
concours.

Carnavalsactiviteiten
Carnaval zonder muziek bestaat niet. De Dörper Blaozers
luisteren de zittingen op 30 en 31 januari en 1 februari op
én spelen in de carnavalsmis van de Dörper Kuus op 9 fe-
bruari. Het fanfareorkest en de slagwerkgroep gaan de
prins van de Dörper Kuus op 16 februari feliciteren op
zijn receptie en nemen op 23 februari deel aan de carna-
valsoptocht. 

Potgrondactie 7 maart
De winter zit nog in de grond, maar de dagen worden al
merkbaar langer. En dan verlangen wij toch steeds meer
naar het voorjaar. Bedenk dan dat de planten in de tuin
ook weer nieuwe energie nodig hebben. De fanfare-pot-
grond doet dan wonderen. 

Na 30 jaar stopt het damescomité met haar 
activiteiten om de fanfare financieel te steunen. 

Hieronder een korte terugblik.
In 1989 start het damescomité met Mariet Absil, Nell Deen,
An Hermans, Jeanne Lijssen en Lies Sevens. In de loop van
de jaren sluiten Ellie Van Essen, Miek Fleuren, Lies Jacobs,
Truus Korsten, Nel Peeters en Leny Peters aan. In 2003 gaat
het damescomité op in de Ceciliastichting, die in 2000 is
opgericht t.g.v. het eeuwfeest van de fanfare.

DAMESCOMITÉ

Het bestuur dankt alle leden, commissieleden, dirigenten, docenten, damescomite, vrijwilligers, 
sponsoren, leden club-100, certificaathouders en relaties voor hun inzet en bijdragen aan de vereniging 

in het afgelopen jaar. 
Zij wenst iedereen een gezond, mooi en muzikaal 2020.
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SLAGWERKGROEP

OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN

n 16 februari;
felicitatie van Prins Carnaval op zijn receptie

n 23 februari; 
opluistering van de carnavalsoptocht 

n 7 maart; potgrondactie
n 8 maart; Winterslagwerktreffen in Kerkeböske
n 9 maart;

afsluiting muziekproject van Basisschool De Pas 
in Kerkeböske 

n 26 april;
Open Peel en Maas Solistenconcours in 
gemeenschapshuis Kessel

n 7 juni;
Cecilia Zomerfeest in Kerkeböske 

n 14 juni;
deelname fanfareorkest aan het Peeltoernooi in Meijel

n 6 juli; Poolconcert

FANFARE-ORKEST

Muzikale Kerstcarrousel
Onder een gezellige kerstsfeer is zondag 22 december een
muzikale middag verzorgd door diverse ensembles van
de fanfare en de slagwerkgroep. Ensembles van jong en
oud en gemixt, boden een gevarieerd programma, waarbij
de sfeer extra werd ondersteund door de feestelijke aan-
kleding en de geur van heerlijke wafels. 

Fanfareorkest op concours
Eind van dit jaar gaat het fanfareorkest op concours in de
Oranjerie in Roermond. De exacte datum is nog niet 
bekend, maar wij hebben aan de Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen onze voorkeur uitgesproken voor
zondag 25 oktober 2020. 
Het orkest gaat uitkomen in de 2e divisie. Dirigent Sander
Simons is al een tijd lang bezig met de selectie van de te
spelen nummers die het beste bij ons orkest en bezet-
ting passen. Na de Kerstvakantie wordt gestart met de
eerste repetities en op zaterdag 15 februari worden de
werken tijdens een repetitiedag in diverse groepsrepeti-
ties uitgediept. 
In het weekend van 28 en 29 maart gaat het orkest op
repetitieweekend in Overpelt (B) om de concourswerken
stevig in de steigers te zetten.
In de komende edities van het Cecilianieuws wordt u blij-
vend op de hoogte gehouden van “concours-weetjes”.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Geslaagden
Op 26 november zijn onze leerlingen Koen Bastings (trom-
pet), Brent Janssen (bugel) en Ferdy Mommers (bugel)
geslaagd voor het voor A-diploma.

Proficiat !

Aanmeldingen
In september 2019 zijn de muzieklessen van Opmaat weer
gestart. 13 nieuwe leerlingen zijn op instrument begon-
nen en 19 kinderen volgen blokfluitles direct na school-
tijd.

Per 1 januari 2020 heeft Opmaat 68 leerlingen 
in opleiding.

Muziekproject met Basisschool De Pas
Basisschool De Pas, de fanfare en Opmaat muziekschool
organiseren wederom een muziekproject voor alle leer-
lingen van de school. Van 7 januari tot 3 maart studeren
kinderen een muziekwerk in, dat op 9 maart in een slot-
concert wordt gepresenteerd onder begeleiding van het
grote fanfareorkest. 

Dit alles in het kader van “Meer muziek in de klas”. 

Winterslagwerktreffen 8 maart 2020
Onze slagwerkgroep organiseert dit jaar het Winterslag-
werktreffen, waar diverse slagwerkgroepen aan deelne-
men uit Noord- en Midden Limburg die allemaal onder lei-
ding staan van dirigenten uit Thorn. Het treffen vindt
plaats in Dorpscentrum Kerkeböske. Tijdstip en program-
ma zijn nog niet bekend.

Eind 2019 bestaat het damescomité uit: 
Nell Deen, Ellie Van Essen, Miek Fleuren, Truus Korsten,
Jean Lijssen, Nel Peeters, Leny Peters en Lies Sevens. 
De eerste activiteit betreft de mosselenavond, waarvan
in november j.l. de 30e editie plaats vond. Andere acties
zijn: kunst of kitsch (1x) kienen (14x), wijnactie (2x),
hobbymarkt (13x), snuffelmarkt (13x), aspergediner (8x)
en wafelactie 2x).
Naast de donaties voor de exploitatie van de vereniging,
zijn er specifieke donaties gedaan voor o.a. de repetitie-
weekenden ter voorbereiding op concoursen (5x), con-
certreizen (2x), aankoop nieuwe uniformen (2x), con-
certwerk “Spectrum”, schenkingen van trompet, bugel,
saxofoon en tuba, het fantastische jubileumboek “100
jaar Fanfare St. Cecilia Helden” in 2002, carnavalskleding
voor de optocht, specifieke ondersteuning van jeugd-
weekenden, Ceciliafeesten en “the day’s after”. 
Bovendien stonden de dames altijd paraat voor het bak-
ken van wafels bij concerten en fungeerde het als “huldi-
gingscomité” na concoursdeelnames. 
Vanaf 2014 is de Cecilia-stichting hoofdsponsor van de
fanfare.
Op de laatste mosselenavond op 8 november werden de
dames door het bestuur van de fanfare in de bloemetjes
gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet. 
Dorpscentrum Kerkeböske sloot zich daarbij aan vanwege
de prettige samenwerking bij de diverse activiteiten.


