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Fanfare in quarantaine
Als gevolg van de coronacrisis is met ingang van 13 maart
de vereniging in een lock-down gegaan. Als gevolg daar-
van zijn voorlopig alle activiteiten tot 1 juni geannuleerd. 
Tot die tijd betekent dat:
n Geen repetities
n Geen algemene ledenvergadering
n Geen solistenconcours Peel en Maas
n Geen repetitieweekend in Overpelt
n Geen “Young Musicians Spread Their Wings”
n Geen deelname aan het Peeltoernooi
n Geen Aspergeavond
Bestuur en dirigenten beraden zich hoe we straks, áls wij
onze activiteiten weer zouden mogen opstarten, binnen de
“1,5 meter samenleving” de repetities kunnen inrichten. 
Maar ook of het Cecilia Zomerfeest en het “Concert Aan
de Koeberg” wel door kunnen gaan. Vooralsnog is dat nog
even afwachten. Uiteraard hopen wij met zijn allen, dat
wij op de een of andere manier weer zo gauw mogelijk
onze muzikale hobby kunnen uitoefenen.
Want voor een muzikant is het leven zonder muziek ma-
ken maar saai!   Het belangrijkste is echter: Blijf gezond

In memoriam Willem Deen
Op 5 april is geheel onverwachts
overleden onze muzikant/trombonist 
Willem Deen.
Vanaf 1972 was hij lid van onze vereni-
ging.  Als muzikant in hart en nieren was
hij erg betrokken bij de vereniging.  Voor

“zijn” trombones had hij veel over. Leerlingen kregen
van hem  ondersteuning als zij zich voorbereidden
op een solistenconcours, of bij moeilijke muziekpar-
tijen. Daarbij was hij repetitor voor de Dörper Blao-
zers en kartrekker van het Heldens Koperensemble.
Bij veel orkesten in de regio was hij een graag gezie-
ne muzikant als versterking in het orkest.

Wij verliezen in hem een gedreven muzikant.

Wij wensen Nell, Maarten, Koert, Loes en Ruben 
heel veel sterkte met dit grote verlies.

In deze vreemde tijden 
hebben we gelukkig 
ook blij nieuws om te delen.
Bij Petra van de Broek 
en Rik Caris is op 19 april 
dochter Viën geboren.



Ditmaal maken wij hier plek vrij voor onze docenten
van Opmaat Muziekschool Helden. Zij hebben snel ge-
anticipeerd op online lesgeven. Maar ook een compli-
ment aan al onze leerlingen die hun uiterste best doen
om via de computer of tablet muziek te blijven maken.

Dus Ellen, Hanne-Marie, Jo, Joyce, Michel, Peter
en alle leerlingen, chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

SLAGWERKGROEP

OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN

JEUGDORKESTEN PEEL EN MAAS

Winter slagwerktreffen
Op zondag 8 maart tekende onze slagwerkgroep voor de
organisatie het Winter-slagwerktreffen in Kerkeböske.
In een strak programma, brachten vijf slagwerkgroepen –
te weten St. Odilia Ospeldijk, St. Severinus Grathem, St.
Petrus Roggel, Beatz Meijel en onze eigen slagwerkgroep
-  een zeer gevarieerd programma wat bij het publiek erg
werd gewaardeerd. 

Young Musicians Spread Their Wings
Het is bijzonder jammer dat dit concert als gevolg van de
coronacrisis niet door kan gaan. Voor de jonge muzikan-
ten zou dit een bijzondere ervaring zijn, om samen met
het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht te mogen spe-
len in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Ho-
pelijk lukt het dirigent Maarten Rijs om in 2021 toch nog
een optreden met zijn Luchtmacht-collega’s te regelen.

FANFARE-ORKEST

Verslag van muziekproject De Pas.
Onder de titel “Muziek komt van Pas” vond maandag 9
maart, in een door ouders en familie goed bezet Ker-
keböske, het schoolconcert plaats met de leerlingen van
basisschool De Pas. De ruim 120 kinderen van de school
hebben vanaf begin januari extra muzieklessen gekre-
gen in het kader van “Muziek in de Klas”. Onder leiding
van de muziekdocente Marloes Versteegen brachten zij
een spetterend programma.

Slaat de verveling toe in quarantaine?
Verplicht thuis blijven of zo min mogelijk buiten en in
contact met anderen komen, leidt tot een andere invul-
ling van tijd of verveling. Als dit laatste het geval is, dan
is het misschien een tip om wat naslagwerken van de fan-
fare te lezen.
Degenen die in het bezit zijn van ons schitterende jubi-
leumboek, dat bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de fanfare in 2002 is uitgegeven, kunnen nog eens te-
rugbladeren in de geschiedenis van de fanfare.    
Een andere tip: Als je op de website www.peelenmaas-
net.nl onder Documenten zoekt naar Parkfeesten, kom je
terecht bij het boek “Parkfeesten 1969-1993”. Met de
downloadfunctie kun je dit boek op je computer downlo-
aden en ben je zo een avond zoet met het ophalen van
herinneringen aan 25 jaar Parkfeesten Helden.

“Op concours”
In deze rubriek zouden wij verslag doen van de voorbe-
reidingen en wetenswaardigheden van onze concours-
deelname op 1 november. Hoewel de LBM nog geen be-
sluit heeft genomen of het concours wel of niet doorgaat,
hebben dirigent en bestuur besloten om onze deelname
te annuleren. Het geannuleerde repetitieweekend, dat
de opmaat had moeten zijn in de muzikale voorbereidin-
gen en het feit dat er mogelijk tot aan de zomervakantie
geen repetities meer mogen/kunnen plaats vinden, be-
perkt ons zodanig in de voorbereidingstijd dat een zin-
volle deelname niet mogelijk is. Vooralsnog wordt ge-
dacht aan één jaar uitstel. Heel jammer!

Proficiat aan de slagwerkgroep voor de organisatie.

Als intermezzo speelde de blokfluitgroep van Opmaat,
onder leiding van Hanne Marie Janse enkele muziek-
werkjes.  Kinderen en ouders straalden na afloop van de
succesvolle optredens.
Dit project is een co-productie van BS De Pas, de fanfare
en Opmaat Muziekschool en is financieel mogelijk ge-
maakt door de gemeente Peel en Maas en  “DOOR! Mas-
terplan Muziek Onderwijs Limburg”.

Muzieklessen in quarantaine tijd
Opmaat Muziekschool en hun docenten werden 15 maart
geconfronteerd met het bericht van de rijksoverheid, dat
er geen muzieklessen meer mogen worden gegeven. Na
enig beraad met de docenten is besloten om de muziek-
lessen online te gaan geven, zoals dat ook op de basis-
scholen gebeurt. Uit reacties van leerlingen/ouders en
docenten blijkt dat dit goed door de leerlingen wordt op-
gepakt. De docenten steken er in elk geval veel werk in.
Voor de leerlingen is het van belang dat ze toch elke week op
het instrument spelen en contact met de docent hebben.


