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ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

Sponsornieuws
Metis Notarissen
Metis Notarissen is onlangs verhuisd van Helden naar
Herten (gemeente Roermond) en is mede om die reden
gestopt als sponsor van onze verenging. Wij danken Metis
Notarissen voor hun support in de afgelopen jaren. 

Ons lid van de slagwerkgroep Gerrit Sengers heeft aange-
geven de fanfare als co-sponsor financieel te willen steu-
nen. Gerrit runt een assurantiekantoor aan de Molenstraat
36 in Helden. Naast verzekeringen kun je daar terecht
voor hypotheken, financiële dienstverlening en belas-
tingzaken. Bezoek eens de website www.gerritsengers.nl
en je vindt het hele dienstverleningspakket van dit mooie
bedrijf. Gerrit, bedankt voor je financiële steun.

Potgrondactie
Op zaterdag 7 maart zijn onze leden huis-aan-huis ge-
gaan om potgrond te verkopen. Was je toen niet thuis, of
heb je achteraf te weinig potgrond ingeslagen? 
Bel 077-3073345 of mail josabsil@hetnet.nl en je krijgt
de gewenste potgrond thuis bezorgd.

Aspergeavond en mosselavond
Op 16 januari heeft de fanfare een serenade gebracht aan
ons damescomité, als dank voor de vele jaren van acties or-
ganiseren om daarmee de kas van de fanfare aan te vullen. 
Gelukkig hebben zich een aantal mensen binnen de ver-
eniging bij elkaar gezet en besloten om in elk geval de as-
pergeavond in mei te organiseren. Wellicht dat ook de 
mosselenavond door deze groep wordt voortgezet.
De aspergeavond staat gepland voor vrijdag 8 mei

assurantiën     hypotheken     financieringen

In memoriam Leo Peters
Vrijdag 27 februari is ons lid 
Leo Peters overleden.

Leo is in 1989 lid geworden en heeft in
1992, samen met Koert Deen de taken
van  vaandeldrager op zich genomen. Tot
dat dit voor enkele jaren terug niet meer

kon, heeft hij dat met grote toewijding gedaan.
Maar zijn betrokkenheid bij de vereniging bleef
groot. Onder andere het damescomité van de fanfa-
re, waar Leny deel van uitmaakte, kon op velerlei
gebied op hem rekenen. Bij de aspergeavonden en de
mosselavonden, waren Leo en Leny de rust zelve in
de keuken. Na afloop zag hij dat het goed was ge-
weest en genoot hij van de nazit.

Wij zullen hem missen.
Wij wensen Leny, de kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte met dit grote verlies.



n 17 maart: Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering begint om 20.00 uur

n 26 april: Open Peel en Maas Solistenconcours 
in gemeenschapshuis Kessel
Het solistenconcours begint om 11.00 uur

n 7 juni: Cecilia Zomerfeest in Kerkeböske 
Het Cecilia Zomerfeest om 14.00 uur

n 14 juni: Deelname fanfareorkest 
aan het Peeltoernooi in Meijel.
Aanvang concert 14.00 uur 

n 17 juni:
Young Musicians Spread Their Wings 
door Jeugdorkest Peel en Maas in Soesterberg.

n 20 juni: Defilé Jeugdvierdaagse.

n 6 juli: Poolconcert 

n 19 en 20 september:
Gezellig kamp voor de jeugdige muzikanten.

JEUGDORKESTEN PEEL EN MAAS

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Young Musicians Spread Their Wings
Het Jeugdorkest Peel en Maas gaat deelnemen aan het
muzikaal project Young Musicians Spread Their Wings
(YMSTW).
YMSTW is een maatschappelijk project van Adjudant On-
derofficier b.d. Maarten Rijs, in samenwerking met de Ko-
ninklijke Luchtmacht en het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht, om jongeren te stimuleren tot het maken
van muziek. In het kort komt dit project er op neer dat
zo’n 110 jongeren, samen met de 45 muzikanten van de
Luchtmacht Kapel een concert uitvoeren op woensdag
17 juni in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.
De jonge muzikanten komen uit de jeugdorkesten Peel
en Maas, de jeugdfanfare Merselo, de jeugdharmonie Rog-
gel en de jeugdharmonie Gennep.
Het programma staat in het teken van 75 jaar bevrijding.
Elk van de orkesten zal dit op hun thuisbasis instuderen,
maar daarnaast zijn er ook gezamenlijke repetities in
Dorpscentrum Kerkeböske in Helden. Dirigent Maarten
Rijs van Jeugdorkesten Peel en Maas en jeugdfanfare Mer-
selo, zal de tutti repetities in Kerkeböske en het concert
in Soesterberg leiden. Op de dag van het concert krijgen
de jeugdige deelnemers workshops van muzikanten van
de Luchtmacht Kapel en zullen ze ook een bezoek bren-
gen aan het Nationaal Militair Museum.
Een dergelijk project is uniek in ons land en het is fan-
tastisch dat de Jeugdorkesten Peel en Maas daarvoor zijn
uitgenodigd. In het volgende Cecilianieuws komen we
nog even terug op dit evenement. 
Nu al nieuwsgiering? Kijk eens op Youtube onder
YMSTW. In 2015 heeft het jeugdorkest  meegespeeld op de
vliegbasis Eindhoven en zie hoe groots dit muzikale eve-
nement is !!

JEUGDCOMMISSIE

Jeugdcommissie
Op 26 januari hebben 3
jeugdleden/leerlingen
van onze slagwerk-
groep deelgenomen aan
het solistenconcours
van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen.
Mees Korsten en Ries
Klompen (vooraan l. en
r.) behaalden ieder 82
punten op kleine trom.
Ferdy Mommers (achter
r.) die samen met Niels
Verkoelen van fanfare
Kessel een duet op di-
verse percussie instru-
menten uitvoerde, behaalde 92 punten en zij werden daar-
mee winnaar van de dag. 
Proficiat met deze mooie prestaties!  

Open Peel en Maas solistenconcours
Op zondag 26 april organiseert onze vereniging voor de
3e keer het Open Peel en Maas solistenconcours onder
auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschap-
pen. Met deelname aan een solistenconcours werken de
muzikanten aan podiumervaring en zelfvertrouwen.
Daarbij krijgen zij van de jury gerichte adviezen, waarmee
zij in het orkest of slagwerkgroep hun voordeel mee kun-
nen doen. 
Dit jaar vindt dit solistenconcours plaats in gemeen-
schapshuis “De Paort” in Kessel. Aan dit solistenconcours
nemen muzikanten uit heel Limburg deel. 
Hopelijk kunnen wij ook veel deelnemers uit Peel en Maas
verwelkomen.

FANFARE-ORKEST

Op concours
De definitieve concoursdatum is bekend. Zondag 1 no-
vember zal het fanfareorkest spelen in de Oranjerie te
Roermond. Wij komen uit in de 2e divisie. 
De uit te voeren werken zullen zijn Concertino voor fan-
fareorkest van Rob Goorhuis en Flashback voor fanfare-
orkest van Jan de Haan. Op zaterdag 15 februari hebben
de muzikanten zich onder leiding van een aantal repeti-
toren in groepsrepetities al op de details van de stukken
gericht. 
Op zaterdag 28 en zondag 29 maart zal dit nog eens wor-
den gedaan tijdens een repetitieweekend in “’t-Pelterke”
in Overpelt (België). Naast de muzikale inspanningen zal
er dat weekend ook de nodige ontspanning zijn, wat al-
leen maar goed is voor de onderlinge binding in de aan-
loop naar het concours.

Op 14 juni gaan de concourswerken in première op
het Peeltournooi in Meijel, aanvang 14.00 uur.


